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Voorwoord	
	

In	de	gebieden	waar	de	Giovanni	van	Bronckhorst	Foundation	actief	is,	is	een	
kwart	van	de	kinderen	dat	naar	de	brugklas	gaat	laaggeletterd.	Dat	betekent	dat	
25%	van	deze	kinderen	niet	goed	in	staat	is	om	zijn	of	haar	eigen	schoolboeken	te	
lezen.	Deze	kinderen	presteren	dus	ver	beneden	hun	kunnen,	vaak	onnodig.	Zij	
raken	hierdoor	gefrustreerd	en	haken	als	gevolg	af.	Onderwijs	is	de	motor	van	
emancipatie,	van	economie	en	van	ieders	toekomst.	Voor	tienduizenden	kinderen	
staat	deze	motor	stil.	
	
De	Giovanni	van	Bronckhorst	Foundation	heeft	in	2016,	550	kinderen	en	hun	
ouders	kunnen	verwelkomen	in	haar	leslokalen.	De	Giovanni	van	Bronckhorst	
Foundation	werkt	daartoe	al	enige	jaren	intensief	samen	met	Feyenoord	met	als	
meest	duidelijke	manifestatie	van	deze	samenwerking	het	project	S.V.	GIO.De	
Feyenoord	Foundation	voert	het	project	in	De	Kuip	uit	namens	de	Giovanni	van	
Bronckhorst	Foundation.	S.V.	GIO	is	opgezet	als	een	club,de	deelnemende	
kinderen	zijn	de	spelers	en	hun	ouders	de	fans.	Sinds	2012	kunnen	kinderen	bij	
deze	club	terecht	om	in	een	sportieve	omgeving	te	werken	aan	onderwijs,	maar	
bovenal	aan	hun	persoonlijke	ontwikkeling.	De	opening	van	een	tweede	leslokaal	
in	het	Feyenoord	Stadion	door	Giovanni	en	Marieke	van	Bronckhorst	en	Eric	
Gudde	heeft	voor	het	derde	jaar	op	rij	voor	uitbreiding	van	onze	capaciteit	
gezorgd.		
	
In	het	jaarverslag	is	een	jaaroverzicht	opgenomen	van	onze	activiteiten	in	2016,	
die	er	allen	op	gericht	zijn	om	samen	met	scholen,	ouders,	maatschappelijk	
partners	en	bedrijfsleven	meer	kinderen	die	dat	nodig	hebben	een	voorzet	te	
kunnen	geven	voor	de	toekomst.	Dat	doen	wijzonder	winstoogmerk	en	met	zo	
laag	mogelijke	overheadkosten.	Dankzij	de	intensieve	samenwerking	met	de	
Feyenoord	Foundation,	is	het	gelukt	om	deze	kosten	in	2016	blijvend	te	drukken	
en	hiermee	ook	de	kosten	per	deelnemer	naar	beneden	te	krijgen.	Hierdoor	
konden	wijmeer	kinderen	helpen.	
	
De	Giovanni	van	Bronckhorst	Foundation	wil	iedereen	bedanken	die	aan	de	basis	
heeft	gestaan	van	deze	gerichte	voorzet	voor	de	toekomst	aan	550	spelers	van	S.V.	
GIO!	
	
	
Wouter	Bos	
Voorzitter	
	 	



	

	

Bestuursverslag	
	
1. Doelstelling	

		
De	Giovanni	van	Bronckhorst	Foundation	(GVBF)	is	in	2009	opgericht	door	Giovanni	
van	Bronckhorst	en	zijn	vrouw	Marieke	vanuit	de	gedachte	‘iets	terug	te	willen	doen’	
voor	de	samenleving.	De	GVBF	is	begonnen	met	het	steunen	van	verschillende	
maatschappelijke	initiatieven	gericht	op	kinderen.	Het	is	altijd	de	drive	van	Giovanni	en	
Mariekegeweest	om	een	gerichte	bijdrage	te	leveren	aan	de	toekomst	van	kinderen.		
	
Rotterdam,	de	stad	waar	beide	hun	roots	hebben	liggen,	kent	twee	grote	
maatschappelijke	problemen	die	een	fijne	en	gezonde	toekomst	in	de	weg	staan:		
	
1.	Onderwijsprestaties	blijven	achter		
2.	Er	wordt	minder	gesport	dan	in	de	rest	van	Nederland		
	
Het	echtpaar	Van	Bronckhorst	besluit	dan	ook	in	2011	om	het	roer	van	de	Foundation	
om	te	gooien	en	zich	specifiek	te	gaan	richten	op	het	helpen	oplossen	van	deze	
problemen.	Een	koers	die	bij	hen	past.	Marieke	komt	uit	het	onderwijs	en	dat	sport	
Giovanni	ver	gebracht	heeft,	dat	behoeft	geen	nadere	uitleg.	Na	een	voortraject	met	
verschillende	basisscholen	in	Rotterdam-Zuid	is	de	behoefte	van	het	maatschappelijk	
veld	in	kaart	gebracht:		
	
•	Focus	op	groep	7	&	8		
•	Focus	op	onderwijs		
•	Focus	op	gezond	eten	en	bewegen		
•	Focus	op	eigen	verantwoordelijkheid		
•	Focus	op	ouders		
	
Met	de	uitkomsten	van	de	analyse	op	zak	is	door	de	GVFB	in	2012	S.V.GIO	opgericht.	Een	
sport-	en	leerclub,	waar	kinderen	uit	groep	7	en	8	met	een	leerachterstand	als	een	
topsporter	worden	begeleid	naar	een	goede	start	op	de	middelbare	school.	Ouders	zitten	
automatisch	in	de	supportersvereniging	die	regelmatig	bij	elkaar	komt.	S.V.	GIO	is	dus	
een	echte	club,	met	hoofdtrainer	Giovanni,	spelers,	een	supportersvereniging	en	
betrokken	vriendenclub.	Alle	spelers	worden	bij	aanvang	van	het	programma	officieel	
gecontracteerd	en	daar	hoort	uiteraard	een	ceremonie	bij.		
	
2. Flagship	project	S.V.	GIO	
S.V.	GIO	is	een	naschools	traject,	waar	kinderen	1x	in	de	week	sporten	en	werken	aan	
wat	zij	moeilijk	vinden	op	school.	In	de	wijken	waar	S.V.	GIO	actief	is,	is	bijna	25%	van	
de	brugklassers	op	het	VMBO	laaggeletterd.	Een	achterstand	die	vaak	nooit	meer	wordt	
ingehaald.	S.V.	GIO	wil	een	bijdrage	leveren	aan	het	naar	beneden	krijgen	van	dit	
percentage.	Met	onderwijs	en	sport	alleen	lukt	dit	natuurlijk	niet.	S.V.	GIO	is	geen	
toverschool,	want	die	bestaat	niet.	Waar	S.V.	GIO	het	verschil	maakt,	is	dat	de	oplossing	
in	het	kind	zelf	wordt	gezocht.	S.V.	GIO	geeft	de	voorzet	en	de	kinderen	koppen	in.	S.V.	
GIO	investeert	daarom	bovenal	in	het	vergroten	van	het	gevoel	van	zelfvertrouwen,	
zelfbewustzijn,	eigenwaarde	en	eigen	verantwoordelijkheid.	Rode	draad	door	het	
programma	zijn	de	Verantwoordelijk	Coach	Methodieken	(VCM).	Een	coaching	
instrument	dat	o.a.	gebruikt	wordt	door	de	KNVB	en	dat	is	ontwikkeld	door	Paul	van	



	

	

Zwam	(sinds	1998	werkzaam	in	het	topvoetbal	als	sportpsycholoog)	en	Leon	
Vlemmings.	Bij	profclubs	zorgt	VCM	ervoor	dat	jonge	voetbaltalenten	zich	optimaal	als	
profvoetballer	kunnen	ontwikkelen.	VCM	is	toepasbaar	gemaakt	op	de	spelers	van	S.V.	
GIO	,	maar	VCM	doet	meer.	Ook	geeft	VCM	handvatten	aan	de	juffen	en	meesters	van	S.V.	
GIO	(coaches),	zodat	ze	de	kinderen	kunnen	coachen	in	het	maximale	uit	zichzelf	halen.		
	
Bij	S.V.	GIO	bestaat	elk	team	uit	15	kinderen	die	worden	begeleid	door	een	geschoolde	
hoofddocent	en	3	stagiaires.	Niet	alleen	de	kinderen,	ook	de	ouders	worden	lid	van	de	
club.	Voor	betrokken	ouders	is	er	een	supportersvereniging	opgericht	met	vijf	vaste	
bijeenkomsten	en	daarnaast	activiteiten	voor	ouder	en	kind	gezamenlijk.	Deelnemen	
aan	de	supportersvereniging	is	voor	ouders	verplicht.	Een	deel	van	het	programma	staat	
vast	en	een	ander	deel	wordt	vastgesteld	op	basis	van	vragen	van	de	ouders	zelf.	
Onderwerpen	die	op	de	agenda	staan	zijn	positief	opvoeden,	pesten,	voortgezet	
onderwijs,	citotoets,	veilig	internetten,	bewegen	en	gezond	eten.		
	
3. Uitbreiding	S.V.	GIO	
In	maart	2016	hebben	Giovanni,	Marieke	en	Eric	Gudde	een	tweede	leercentrum	
geopend	in	De	Kuip.	Een	mijlpaal!	Hiermee	is	de	capaciteit	van	S.V.	GIO	aanzienlijk	
gegroeid.	S.V.	GIO	heeft	nu	twee	leslokalen	in	het	Feyenoord	Stadion	en	werkt	daarnaast	
samen	met	amateurvoetbalclub	L.M.O.	(om	de	hoek	van	De	Kuip)	als	sportlocatie.	Op	zijn	
zevende	is	Giovanni	bij	deze	club	begonnen	met	voetballen.	S.V.	GIO	werkt	samen	met	
tientallen	basisscholen	op	Rotterdam-Zuid.	In	2012	is	de	wens	uitgesproken		in	vijf	jaar	
tijd	uit	te	groeien	naar	vijf	vestigingen	in	Rotterdam,	naar	die	gebieden	waar	het	
probleem	van	onderpresteren	het	grootst	is.	S.V.	GIO	wil	1.000	kinderen	en	1.000	ouders	
een	plek	bieden.		
	
“Een	goede	coach	geeft	sturing	maar	stelt	ook	vragen.	De	
coach	helpt	om	spelers	goede	keuzes	te	laten	maken,	ook	
buiten	het	veld.”	Paul	van	Zwam,	mental-coach	Feyenoord		
	
S.V.	GIO	ondersteunt	basisscholen	in	hun	missie	om	kinderen	te	laten	uitgroeien	tot	de	
beste	versie	van	zichzelf.	De	vraag	naar	gedegen	onderwijsondersteuning	voor	ouder	en	
kind	in	krachtwijken	is	groot,	daarom	is	ook	opschaling	een	belangrijke	doelstelling	van	
S.V.	GIO,	zodat	zoveel	mogelijk	kinderen	die	het	nodig	hebben	kunnen	worden	geholpen.	
De	GVBF	is	dan	ook	zeer	verheugd	met	de	intensievere	samenwerking	met	de	
Feyenoord	Foundation.	Dankzij	deze	samenwerking	is	in	2016	het	aantal	deelnemers	
gegroeid	van	400	kinderen	en	400	ouders	naar	550	kinderen	en	550	ouders.	In	2016	
heeft	S.V.	GIO	niet	alleen	meer	kinderen	onder	schooltijd	kunnen	ontvangen,	ook	is	er	
een	nieuwe	doelgroep	verwelkomd.	Met	succes	hebben	de	eerste	leerlingen	van	
Internationale	Schakelklassen	(ISK)	het	programma	bij	S.V.	GIO	afgerond.				
	
4. Beleid	om	doelstellingen	te	behalen	
Om	solide	groei	mogelijk	te	maken	is	in	2014	gestart	met	‘vrienden	van	S.V.	GIO’.	
Bedrijven	kunnen	vanaf	1.000,-	euro	lid	worden.	Voor	de	‘vrienden’	worden	jaarlijks	
drie	netwerkevents	georganiseerd	en	via	de	nieuwsbrief	worden	participerende	
bedrijven	op	de	hoogte	houden	van	de	voortgang	van	de	kinderen.	Daarnaast	spelen	de	
‘vrienden’	ook	een	belangrijke	actieve	rol	in	het	verbreden	van	de	blik	op	de	toekomst	
van	de	kinderen	van	S.V.	GIO.	Iedere	speler	van	S.V.	GIO	gaat	gedurende	het	traject	



	

	

minimaal	1x	op	werkbezoek	bij	een	bedrijf.	Ook	is	het	partnerschap	met	Shell	van	grote	
waarde	voor	het	begrijpend	lezen	programma	van	S.V.	GIO.	Met	het	aantal	kinderen	is	
ook	de	leescollectie	die	door	Shell	via	de	Bibliotheek	Rotterdam	mogelijk	wordt	gemaakt	
verder	uitgebreid.	Elk	schooljaar	ontvangt	S.V.	GIO	een	uitgebreide	collectie	leesboeken	
van	waaruit	kinderen	wekelijks	een	‘leenboek’	kunnen	kiezen.	De	collectie	van	S.V.	GIO	
is	uniek.	Naast	nieuwe	en	diverse	titels	is	de	boekenkast	aangepast	op	de	doelgroep	van	
S.V.	GIO.	Niet	te	moeilijk	qua	niveau,	maar	wel	aantrekkelijk	voor	onze	leeftijdscategorie	
qua	onderwerp.	Aan	het	begin	van	elk	schooljaar	worden	stagiairs	van	S.V.	GIOdoor	
leesconsulenten	van	de	bibliotheek	getraind	in	het	enthousiasmeren	van	kinderen	om	
vaker	een	boek	te	lezen.	Dit	werp	haar	vruchten	af	en	maakt	dat,	met	het	begrijpend	
lezen	programma	van	S.V.	GIO,	nog	meer	resultaat	behaald	kan	worden.	
	

	
	

Nieuwe	huisstijl	
In	2016	is	de	vriendenclub	verder	geprofessionaliseerd	en	kan	er	gekozen	worden	uit	
verschillende	pakketten	voor	grote	en	kleine	vrienden.	Deze	professionalisering	is	
gepaard	gegaan	met	een	compleet	nieuwe	huisstijl.	De	Giovanni	van	Bronckhorst	
Foundation	heeft	bewust	gekozen	voor	een	koerswijziging	in	haar	
communicatiestrategie,	waarin	niet	langer	S.V.	GIO,	maar	de	Giovanni	van	Bronckhorst	
Foundation	bepalend	is.	S.V.	GIO	blijft	voor	de	kinderen	DE	club	waar	zij	bij	horen	en	
waar	iedereen	trots	op	is,	maar	richting	corporate	partners	en	particuliere	donateurs	
wordt	sinds	september	2016	naar	buiten	getreden	als	Giovanni	van	Bronckhorst	



	

	

Foundation.	Daar	hoort	uiteraard	een	nieuw	logo	bij.	Ook	heeft	de	Giovanni	van	
Bronckhorst	Foundation	in	2016	haar	eerste	seizoengids	uitgegeven.	In	het	magazine	
volop	aandacht	voor	S.V.	GIO,	partnerships,	medewerkers	en	natuurlijk	Giovanni	en	
Marieke.				

	
	
Coaching	
Zonder	de	vrienden,	vermogensfondsen	en	grote	partners	als	Shell,	RWG	en	De	
Vriendenloterij	was	het	nooit	mogelijk	geweest	drie	jaar	op	rij	een	aanzienlijke	
opschaling	van	het	aantal	kinderen	te	kunnen	realiseren.	Echter	in	het	clubleven	van	S.V.	
GIO	zijn	het	de	docenten	en	studenten	die	dagelijks	het	verschil	maken.	Elk	kind	krijgt	
een	eigen	coach	toegewezen	met	wie	in	coaching	groepjes	van	maximaal	5	kinderen,	20	
weken	wordt	gewerkt	aan	onderwijs-	en	sportdoelen.	Van	verschillende	opleidingen	
worden	bij	S.V.	GIO,	verdeeld	over	twee	trajecten,	40	studenten	van	voornamelijk	Social	
Work	door	de	docenten	van	de	Feyenoord	Foundation	opgeleid	van	onderwijzer	tot	
onderwijscoach.	Het	succes	van	het	traject	valt	of	staat	met	wie	er	voor	de	klas	staat.	De	
dagelijkse	opleiding	en	begeleiding	is	niet	alleen	in	handen	van	geschoolde	
hoofddocenten,	voor	optimale	implementatie	van	VCM	binnen	S.V.	GIO	wordt	er	
intensief	samengewerkte	met	Vlemmings	&	Van	Zwam.		
	
	
	 	



	

	

Klankbordgroep	&	Raad	van	Advies	
In	2016	is	voor	S.V.	GIO	zowel	een	klankbordgroep	als	een	Raad	van	Advies	ingesteld.	De	
klankbordgroep	komt	drie	keer	per	jaar	bij	elkaar	en	is	een	klankbord	aangaande	de	
inhoud	van	het	onderwijs-,	coaching-	en	sportprogramma.	De	Raad	van	Advies	komt	
twee	keerper	jaar	bij	elkaar.	De	Raad	van	Advies	adviseert	op	grotere	lijnen	over	
bijvoorbeeld	de	koers	van	S.V.	GIO,	uitbreiding	en	ontwikkelingen	in	het	veld.		
	

	

Leden	Raad	van	Advies:	
	
Mariette	Lusse	(lector	ouderbetrokkenheid	Hogeschool	Rotterdam)	
Rowan	Huijgen	(Projectleider	Wetenschapsknooppunt)	
Leo	Regoord	(Directeur	Prins	Willem	Alexanderschool)	
Karel	Ligtvoet	(Onderwijskundige	PABO)	
Brian	Godor	(Department	of	Pedagogical	and	Educational	Sciences)	
Paul	van	Zwam	(Vlemmings	&	Van	Zwam)		
Gert-Jan	Lammens	(Directeur	Rotterdam-Sportsupport)	
	
Leden	klankbordgroep:	
	
Marit	Lems	(Decaan	Hogeschool	Rotterdam/Orthopedagoog/Voormalig	coach	S.V.	GIO)	
Margriet	van	Eijkeren	(Basischooldocent	/Othopedagoog)	
Laura	van	der	Baan	(Directeur	Alsare	Academie)	 	 	 	 	
Suzanne	de	Reuver	(Intern	Begeleider	OBS	De	Catmaran)	 	 	 	
Yvette	Dettingmeijer	(Operationeel	manager	DIT	IS	WIJS	GROEP/Docent)	
Mano	Radema	(Dr.	Boks/MAAN	consultancy)	
Agnes	Burgisser	(Orthopedagoog/voormalig	coach	S.V.	GIO)	



	

	

Charlot	van	Luyn	(Docent/voormalig	coach	S.V.	GIO)	
	
5. Jaaroverzicht	activiteiten	
• Januari	2016:		

o GVBF	was	het	goede	doel	bij	People	Business,	WTC.		Jaarlijks	netwerkevent	
voor	bedrijven	uit	de	regio.	Was	goed	voor	naamsbekendheid	en	op	de	Care	&	
Abele	Boulevard	is	veel	kennisuitwisseling	geweest	met	maatschappelijk	
partners	die	dezelfde	doelgroep	bedienen.		

• Februari	2016:		
o VCM	training	dag	voor	docenten	en	coaches.	Met	name	de	nieuwe	lichting	

coaches	(studenten	Social	Works)	werd	door	Paul	van	Zwam	(VCM)	en	Mano	
Radema	(Dr.Boks)	meegenomen	in	de	coaching-	en	boks	methodiek	van	S.V.	
GIO.	“Iedereen	kapitein	van	zijn/haar	eigen	schip!”	

o Tijdens	het	Goed	Geld	Gala	van	De	Vriendenloterij	mocht	de	GVBF	een	cheque	
in	ontvangst	nemen	van	100.000	euro.	

o Benefiet	voor	GVBF	georganiseerd	door	studenten	Hogeschool	Rotterdam	bij	
HNK.	

o Start	tweede	lichting	S.V.	GIO	schooljaar	2015/2016,	200	kinderen	kregen	
tijdens	de	contractenceremonie	hun	spelerscontract	uit	handen	van	
hoofdtrainer	Giovanni.	Familie	was	weer	in	grote	getalen	aanwezig.	

• Maart	2016:		
o Lancering	www.eenvriendendienst.nl	door	GVBF,	Edwin	van	der	Sar	

Foundation	en	Dirk	Kuijt	Foundation	om	meer	aandacht	te	vragen	voor	het	
belang	van	het	doen	vriendendiensten.	

o Half	maart	openden	Giovanni,	Marieke	en	Eric	Gudde	het	tweede	leercentrum	
in	De	Kuip.	Hiermee	is	de	capaciteit	van	S.V.	GIO	uitgebreid	naar	550	kinderen	
en	550	ouders!		

• April	2016:		
o Nieuwe	huisstijl	GVBF.	Feestelijke	lancering	nieuwe	logo’s	GVBF	en	S.V.	GIO.	

Nieuwe	communicatiestrategie	waarin	de	Giovanni	van	Bronckhorst	
Foundation	meer	leidend	is.	

• Mei	2016:		
o De	kinderen	van	S.V.	GIO	brachten	een	bezoek	aan	de	terminal	van	partner	

RWG,	de	meest	duurzame	containerterminal	van	de	wereld.	Door	
werknemers	van	RWG	werden	de	kinderen	meegenomen	in	de	grote	
afstanden	die	hun	hooverboards	en	smartphones	afleggen	in	grote	
containerschepen	vanuit	de	hele	wereld.	

o Eerste	bijeenkomst	S.V.	GIO	klankbordgroep.		
• Juni	2016:		

o Tweede	lichting	schooljaar	2015/2016	sloot	het	jaar	af	met	een	sportdag.	Alle	
kinderen	kregen	hun	diploma	uit	handen	van	hoofdtrainer	Giovanni.	

• Juli	2016:		
o Feyenoord	Charity	Gala	groot	succes.	De	helft	van	de	opbrengst	van	dit	

charity	event	gaat	naar	GVBF.	Wederom	een	hoger	geldbedrag	dan	het	jaar	
ervoor	(185.000	euro	voor	GVBF)		

• September	2016:		
o GVBF	Goede	Doel	Rotaryrally	Zwijndrecht,	Waal	en	Devel.	
o Speeddate	Vriendenevenement/	Lancering	S.V.	GIO	magazine		

· Oktober	2016:		



	

	

o Verlenging	sponsorship	HNK.	
o Goede	Doel	flessenactie	AH.	
o Kinderen	S.V.	GIO	bezochten	eerste	editie	Shell	Generation	Discover	in	Den	

Haag,	een	speeltuin	voor	wetenschap	en	techniek	voor	ontdekkers	die	de	
toekomst	maken.	

o Eerste	bijeenkomst	Raad	van	Advies	S.V.	GIO.		
· November	2016:		

o Contractenceremonie	eerste	lichting	2016/2017,	volle	bak	in	Het	
Maasgebouw	van	De	Kuip.	275	spelers	ontvingen	onder	toeziend	oog	van	
ouders,	opa’s,	oma’s,	broertjes	en	zusjes	hun	spelerscontract	

o Goede	doel	netwerkevent	JDStouten	BV.	
o Kooijman	&	Autar	official	legal	partner	GVBF.	

· December	2016:		
o GVBF	Goede	doel	ICAP	Charity	Day.	
o GVBF	Goede	doel	boksgala	‘Gladiatoren	aan	De	Maas’.	

	
6. Resultaat	van	de	activiteiten	
S.V.	GIO	is	in	2016	uitgegroeid	tot	een	onderwijs,	sport	en	coaching	club	met	550	
spelers,	550	ouders	in	de	supportersvereniging,	6	docenten,	40	coaches,	een	
klankbordgroep	en	een	Raad	van	Advies.	De	Giovanni	van	Bronckhorst	Foundation	is	in	
2016	verder	gegroeid	met	2	vaste	medewerkers,	2	fondsenwervers	en	2	inhoudelijk	
medewerkers.		
	
7. Bestuurlijke	voornemens	
De	bestuurlijke	voornemens	laten	zich	kenmerken	door	het	al	eerder	geformuleerde	
beleid	en	richten	zich	met	name	op	twee	pijlers:	
	

- Verdere	uitbreiding	van	het	aantal	S.V.	GIO	locaties,	zodat	de	GVBF	voor	nog	
meer	kinderen	het	verschil	kan	maken	wat	betreft	het	wegwerken	van	
leerachterstanden.	De	droom	van	de	GVBF	is	‘Weg	met	leerachterstanden!’.	De	
concrete	doelstelling	voor	de	GVBF	die	bij	die	droom	hoort,	was	in	2012	vijf	S.V.	
GIO	leercentra	in	vijf	jaar	tijd	realiseren	in	die	gebieden	van	de	regio	Rijnmond	
waar	leerachterstanden	het	grootst	zijn.		

- Verbeteren	en	doorontwikkelen	van	het	inhoudelijk	programma	S.V.GIO.	In	
2017	staat	een	uitgebreide	impactmeting	gepland	in	samenwerking	met	de	
faculteit	Social	Studies	van	de	Erasmus	Universiteit.	Op	basis	van	de	resultaten	
van	deze	impactmetingen	wordt	het	inhoudelijke	programma	S.V.	GIO	waar	nodig	
aangepast	en	aangescherpt.	Daarnaast	gaan	de	Raad	van	Advies	en	de	
klankbordgroep	ook	in	2017	een	belangrijke	rol	spelen	op	het	gebied	van	
verbetering	en	het	blijven	inspelen	op	de	actuele	vraag	vanuit	het	veld.		

	
	
8. Interne	organisatiestructuur	
De	Giovanni	van	Bronckhorst	Foundation	is	opgericht	door	Giovanni	en	Marieke	van	
Bronckhorst.	Giovanni	en	Marieke	zijn	intensief	betrokken	bij	het	dagelijks	reilen	en	
zeilen	van	hun	stichting.	Marieke	heeft	daarnaast	als	vice-voorzitter	zitting	in	het	
bestuur.	De	dagelijkse	leiding	is	in	handen	van	Barbara	Kathmann	(1978).	Barbara	is	
sinds	2012,	de	opstart	van	S.V.	GIO,	in	dienst	bij	de	foundation.	Eerst	als	projectleider,	
later	als	directeur.	Daarnaast	is	er	nog	één	vaste	communicatie	&	back-



	

	

officemedewerker	in	dienst,	zijn	er	twee	fondsenwervers	actief	en	werken	Paul	van	
Zwam	(Vlemmings	&	Van	Zwam)	en	Mano	Radema	(Dr.	Boks)	intensief	mee	op	
inhoudelijk	vlak.	Ook	zijn	drie	relatiemanagers	actief	op	vrijwillige	basis	en	hebben	drie	
marketeers	van	Unilever	zich	aan	de	stichting	verbonden	die	ondersteuning	bieden	bij	
positionering	en	marketing.	
	
De	Feyenoord	Foundation	is	verantwoordelijk	voor	de	dagelijkse	uitvoering	van	het	
programma	S.V.	GIO.	In	de	uitvoering	van	S.V.	GIO	zijn	drie	vaste	PABO-geschoolde	
docenten	actief	en	drie	docenten	die	werken	op	oproepbasis.	Ook	is	er	vanuit	de	
Feyenoord	Foundation	een	coördinator	talent	&	educatie	aangesteld	die	binnen	de	
Feyenoord	Foundation	leiding	geeft	aan	o.a.	S.V.	GIO	en	de	40	stagiaires	begeleidt.	
	
Het	bestuur	van	de	Giovanni	van	Bronckhorst	Foundation	bestaat	in	2016	uit	vijf	
onbezoldigde	bestuurders:	
	

- W.J.	Bos	(1963),	voorzitter.	Wouter	is	bestuursvoorzitter	van	het	academisch	
ziekenhuis	VUmc	in	Amsterdam.	

	
- M.	Wolfers	(1975),	vice-voorzitter.	Marieke	heeft	de	PABO	gedaan	en	is	actief	

betrokken	bij	de	ontwikkeling	en	verbetering	van	het	onderwijsprogramma	van	
S.V.	GIO.	
	

- F.	van	Tunen	(1958),	penningmeester.	Frank	is	oprichter	en	directeur	van	
administratiekantoor	Van	Tunen	&	Partners	te	Amsterdam	en	Heemskerk.	
	

- S.W.J.	Lamberts	(1944),	secretaris.	Steven	heeft	een	uitgebreide	staat	van	dienst	
in	de	academische	wereld	en	is	o.a.	directeur	internationale	betrekkingen	van	
Erasmus	Medisch	Centrum.		
	

- E.	Jansing	(1974),	bestuurslid.	Edu	was	tot	mei	2015	directeur	van	Stichting	meer	
dan	Voetbal	en	geeft	nu	leiding	aan	de	maatschappelijke	ontwikkeling	van	
Feyenoord	City.	
	

Het	bestuur	komt	minimaal	vier	keer	per	jaar	als	geheel	bij	elkaar	voor	een	
bestuursvergadering.	Hierin	legt	de	algemeen	directeur	verantwoording	af	aan	het	
bestuur,	wordt	de	financiële	rapportage	besproken	en	worden	zaken	ter	goedkeuring	
aan	het	bestuur	voorgelegd.	De	bestuurders	worden	door	het	bestuur	benoemd	voor	
onbepaalde	tijd.		
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van	
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Balans per 31 december 2016
(na bestemming van het resultaat)

A c t i v a

(in euro’s) 2016 2015

Vaste activa
Materiële vaste activa (1) 0 7.800
Financiële vaste activa (2) 440 440

440  8.240
Vlottende activa
Vorderingen (3) 422.915  101.538
Liquide middelen (4) 38.544  228.500

 461.459  330.038

Totaal activa  461.899  338.278



	

	

P a s s i v a

(in euro’s) 2016 2015

Eigen vermogen (5)
Stichtingskapitaal 0 0
Overige reserves 305.155  175.150

 305.155  175.150

Langlopende schulden (6) 25.000  25.000

Kortlopende schulden (7)  131.744  138.128

Totaal passiva  461.899  338.278



	

	

Staat van baten en lasten over 2016

(in euro’s) 2016 2015

Baten (8)
Baten van bedrijven  102.586  62.500
Baten Vriendenloterij  101.042  100.659
Baten Feyenoord gala  162.500  170.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven 47.500  79.361
Overige baten 650  25.000
Nagekomen baten voorgaande jaren Feyenoord  101.421 -

Som van de baten  515.699  437.520

Lasten (9)
Besteed aan doelstelling  229.474  175.327

Wervingskosten (10) 36.600  32.625
Afschrijvingen materiële vaste activa (11) 7.800  17.400
Kosten beheer en administratie (12) 111.533  116.713

Som van de lasten  385.407  342.065

Saldo financiële baten en lasten (13) 287 366

Saldo van baten en lasten  130.005  95.089

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging aan:
Overige reserve  130.005  95.089

 130.005  95.089



	

	

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in
de jaarrekening

Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 4 oktober 2018.

Doelstellingen van de stichting
De belangrijkste doelstelling van de stichting is kinderen leren hoe ze richting kunnen geven aan hun
eigen toekomst, ze kapitein op hun eigen schip maken. S.V. GIO is een sport- en leerclub, waar
kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand als een topsporter worden begeleid naar een
goede start op de middelbare school.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te

wikkelen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire
financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

De Stichting heeft geen derivaten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte
economische levensduur rekening houdend met de restwaarde:
• De overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar.



	

	

Financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa

Vorderingen
De overige verstrekte vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten verwerkt
zodra de beleggingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering
wordt ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Vlottende vorderingen
De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor
oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenen
De personeelsleden hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. De aan het pensioenfonds te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als
overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden
worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Baten
Algemeen
Onder de baten wordt verstaan subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en baten uit fondswerving
en overige baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.



	

	

Lasten
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Besteed aan doelstelling
Lasten besteed aan doelstelling hebben betrekking op de zelf uitgevoerde of door derde uitgevoerde
werkzaamheden met betrekking tot de doelstelling van de Stichting.

Kosten beheer en administratie
De kosten beheer een administratie betreffen alle organisatorische lasten die niet toegerekend
kunnen worden aan het uitvoeren van de doelstellingsactiviteiten van de Stichting maar
noodzakelijk zijn voor de ondersteuning hiervan.

Rente
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden.



	

	

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa (1)

(in euro’s)  Inventarissen

Stand per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde  60.000
Cumulatieve afschrijvingen  (52.200)

Boekwaarde per 1 januari 2016  7.800

Mutaties
Afschrijvingen  7.800

Saldo mutaties  7.800

Stand per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde  60.000
Cumulatieve afschrijvingen  (60.000)

Boekwaarde per 31 december 2016 0

Financiële vaste activa (2)
Onder de Financiële vaste activa is een waarborgsom opgenomen van € 440 (2015: € 440).

Vlottende vorderingen (3)
 (in euro’s) 2016 2015

Nog te ontvangen bedragen 321.225 100.000
Naheffing Feyenoord afrekening oude jaren 101.421 -
Vooruitbetaalde kosten 269 538
Overige vorderingen - 1.000

Totaal 422.915 101.538

De nog te ontvangen bedragen hebben onder andere betrekking op de bijdrage van de
Vriendenloterij € 100.240 (2015: € 100.000), Feyenoord gala € 162.500 (2015: € 0), Icap charity
€ 36.850 (2015: € 0). De naheffing Feyenoord afrekening oude jaren heeft betrekking op de
afrekening van het totaal aan Feyenoord betaalde voorschot voor de uitvoering van het programma
ten opzichte van de werkelijk door Feyenoord gemaakte kosten.



	

	

Liquide middelen (4)
 (in euro’s) 2016 2015

Kas - 21
ABN AMRO 38.544 228.479

Totaal 38.544 228.500

De liquide middelen zijn ter vrije besteding.

Eigen vermogen (5)

Bij de oprichting van de stichting is € 0 kapitaal gestort.

(in euro’s) 2016 2015

Stand per 1 januari 0 0
Stortingen - -
Verminderingen - -

Stand per 31 december 0 0

Overige reserves
(in euro’s) 2016 2015

Stand 1 januari 175.150 80.061
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 130.005 95.089

Stand 31 december 305.155 175.150

Langlopende schulden (6)
(in euro’s) > 1 en <

Rente > 5 jaar = 5 jaar Totaal

%

Langlopende schulden per 31 december 2015 0 0 25.000 25.000
Langlopende schulden per 31 december 2016 0 0 25.000 25.000

De aflossing dient plaats te vinden wanner beide partijen dit overeenkomen (2015: € 25.000). Over
de lening is geen rente verschuldigd.



	

	

Kortlopende schulden (7)
(in euro’s) 2016 2015

Nog te betalen Feyenoord 82.896 -
Crediteuren/leveranciers 36.027 4.146
Te betalen loonheffing 7.965 2.604
Overige schulden en overlopende passiva 4.856 75.666
Vooruitontvangen donaties - 55.712

Totaal 131.744 138.128

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Verplichtingen
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation is de verplichting aangegaan om voor het jaar
2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 een bijdrage te leveren van ongeveer € 200.000
respectievelijk € 300.000 in de kosten voor de uitvoering van S.V. Gio.



	

	

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten (8)
De baten inzake het Feyenoord gala heeft betrekking op het gala dat werd gehouden op 6 juli 2016
(respectievelijk 2 juli 2015).

Lasten (9)
Kosten besteed aan doelstelling.

(in euro’s)
2016 2015

Uitvoering ouderenparticipatie - 29.817
Technisch jeugd coördinator LMO 4.050 4.500
Locatiehuur en inrichting 3.201 12.828
Ontwikkeling lesmateriaal 230 1.080
Vervoer kinderen 295 21.014
Leerkrachten, sportdocenten en sportmateriaal - 33.524
Afdracht Feyenoord  216.229 66.667
VCM 4.135 4.084
Overige kosten 1.334 2.083

Totaal  229.474 175.327

Wervingskosten (10)

(in euro’s)
2016 2015

Website hosting 300 1.407
Marketing 19.665 -
Kosten werving 5.929 24.105
Communicatiekosten en PR 5.072 3.550
Kosten relatiebeheer (meet & greet) 4.372 2.494
Kosten reclame en uitdeelspullen 1.262 1.069

Totaal 36.600 32.625



	

	

Afschrijvingen materiele vaste activa (11)
(in euro’s) 2016 2015

Inventarissen 7.800 17.400

Totaal 7.800 17.400

Kosten beheer en administratie (12)
(in euro’s) 2016 2015

Kosten coördinator en overige medewerkers 92.796 98.193
Reis-, verblijf- en representatiekosten 2.242 1.377
Administratiekosten 5.180 4.899
Accountantskosten 3.025 2.420
Kosten huur kantoor en vergaderruimte 3.642 3.761
Telefoonkosten 1.311
Kosten drukwerk en repro 996 73
Assurantiepremie 605 605
Overige bureaukosten 1.711 5.165
Overige algemene kosten 25 220

Totaal  111.533 116.713

Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 werknemers in dienst (2015: 2) berekend op fulltime
basis.

Financiële baten en lasten (13)

Overige rentelasten en soortgelijke lasten
(in euro’s)

2016 2015

Rente en kosten bank 287 366

Totaal 287 366

Bezoldigingen aan bestuurders
De bezoldigingen met inbegrip van de pensioenlasten van de huidige en gewezen bestuurders die in
het boekjaar ten laste van de stichting zijn gekomen, bedragen € 0 (2015: € 0) respectievelijk € 0
(2015: € 0).



	

	

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, datum

Bestuur:
W.J. Bos

M. van Bronckhorst - Wolfers

S.W.J. Lambregts

E.G. Jansing

M. Bangma - Tjaden



	

	

Overige	gegevens	
	

Statutaire resultaatbestemmingsregeling
Het batig saldo uit de staat van baten en lasten zal worden toegevoegd aan de overige reserve
overeenkomstig artikel 15 van de statuten. Daarin is bepaald dat de bestemming van het saldo
wordt bepaald door het bestuur.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke financiële
gevolgen.


