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Anders dan afgelopen jaren hebben wij dit keer 1,5 jaar verwerkt in
ons verslag. Wij hebben namelijk te maken met een verlengd boekjaar.
Wij hebben ervoor gekozen om dit voortaan van 1 juli t/m 30 juni te
laten lopen. Eenmalig hebben wij nu een verslag wat loopt van
1 januari 2018 t/m 30 juni 2019. Een periode waar veel is gebeurd en
veel is gedaan.
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In de gebieden waar de Giovanni van Bronckhorst Foundation actief is, is nog steeds een groot gedeelte van de
kinderen dat naar de brugklas gaat laaggeletterd. Dat betekent dat 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. Ze
raken gefrustreerd en haken als gevolg daarvan af. Daarnaast kampen zij vaak met een gebrek aan zelfvertrouwen. Ook zijn er kinderen die niet voldoende uitdaging vinden in wat zij op school doen, maar dat juist wel aan
zouden kunnen. Door het gebrek aan uitdaging kampen ook zij vaak met frustraties. Samen met de Erasmus
Universiteit zijn wij erin geslaagd om ook voor deze doelgroep een passend programma te ontwikkelen, waardoor ook zij de mogelijkheid krijgen de beste versie van zichzelf te worden.
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 de periode 2018-2019, 807 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
S.V. GIO project dat door de Feyenoord Foundation voor de Giovanni van Bronckhorst Foundation in De Kuip
wordt uitgevoerd. S.V. GIO is opgezet als een club en de deelnemende kinderen zijn de spelers, 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. Inmiddels hebben meer dan 2500 kinderen kunnen deelnemen
aan S.V. GIO. Hier zijn wij erg trots op!
Daarnaast hebben wij een verder vervolg mogen geven aan onze F.C. GIO Summerschool in samenwerking met
Arsenal London. 40 kinderen uit de wijk Islington hebben, wederom, een week lang (45 uur) een intensief S.V.
GIO programma gevolgd. Er is gebleken dat ook een intensieve versie een positief effect heeft op kinderen. In
het jaarverslag is een jaaroverzicht opgenomen van onze activiteiten in 2018-2019, 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 we zonder winstoogmerk en met zo laag mogelijke
overheadkosten.
De Giovanni van Bronckhorst Foundation wil iedereen bedanken die, middels hun steun, zorg dragen dat wij
ons, zo nodige project, voort te kunnen zetten!

Wouter Bos
Voorzitter
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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.
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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 een kwart 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.

pesten

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 en een gebrek aan zelfvertrouwen 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.

WINNEN

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

POSITIEF
OPVOEDEN

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 Marieke geweest 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

PLEZIER
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F.C. GIO
Na de pilot in de zomer van 2017 en het grote succes daarvan is er besloten om in de zomer van 2018
wederom een Summer school te organiseren in Londen. Samen met Athlead Uk en Arsenal konden 40 kinderen
deelnemen.
Hoewel Londen voor velen overkomt als een
stad vol luxe en rijkdom, kent de stad ook een
donkere kant. De kant van armoede, de kant
waar kinderen op een veel te jonge leeftijd
de verantwoordelijkheid krijgen voor hun nog
jongere broertjes en zusjes, omdat hun ouders
gedwongen zijn om wel tot 3 banen te moeten
hebben om de vaste lasten te kunnen bekostigen. De kant van heel slecht of geen eten hebben. De kant van niet kunnen sporten of buiten
te kunnen spelen.
Ook dit keer waren er kinderen uit de wijk
Islington geselecteerd om deel te nemen aan
de Summer school welke heeft plaats gevonden in augustus. 40 jongens en meisjes hebben een week lang, 5
dagen, 8 uur per dag, gesport, gespeeld, geleerd, vrienden gemaakt, gezond gegeten en ze zijn begeleid door 8
geweldige coaches om het spelerspaspoort in te vullen. Deze coaches zijn op voorhand geselecteerd en hebben
veelal dezelfde geschiedenis als de kinderen die mee doen aan F.C. Gio. Ze weten dus heel goed wat er speelt
in de hoofden van deze kinderen. Voordat F.C. Gio begon zijn Mano Radema, onze S.V. Gio Dr. Boks, en Paul
van Zwam (VCM Methodiek) naar Londen afgereisd om de coaches daar 2 dagen lang te trainen en bekend te
maken met het boksen en de VCM Methodiek die binnen S.V. Gio wordt gebruikt.
Een van de deelnemers van F.C. Gio uit 2018 is de 11-jarige Faleh Alsubaie. Dit is hoe hij F.C. GIO heeft
ervaren:
‘At the Giovanni von Bronckhorst Foundation (FC GIO) we had different sessions
in writing, and sports like football and boxing. was a great opportunity for any child
who want to discover their skills and confidence. FC GIO and the my coach Zak
supported me in doing things that I love, such as writing and playing sports and
helped me with thinks like listening to people and playing nicely. We did things
that I haven’t done in a long time such as boxing, racing, and doing challenges
that helped me to better myself. I really enjoyed myself and to ba able to improve
and learn more about more about football and writing was one of the best things
about FC GIO. I learned how to make friends in different situations. I made lots of
friends in GIO and now I have lots of friends at secondary school. My appetite for
learning is also incredible. I also do boxing in school every Friday now. FC GIO
made me discover lots of stuff to do, thanks to all the team.
I LOVE YOU GIO!!!!!!’

De F.C. GIO summerschool is bekostigd middels een bijdrage van de UEFA Foundation for children.
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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 en in
de Talentweek komen bedrijven bij de kinderen langs om te vertellen over zichzelf en het vak wat zij uitoefenen.

Retailactie met de Mediamarkt
Tijdens de BTW dagen van 25 t/m 28 januari 2018 ontvingen alle consumenten van de Mediamarkt een gratis lot
van de Vriendenloterij. Met dit gratis lot konden zij mee spelen met een trekking. Als consumenten besloten door
te spelen, werd steeds 50% van hun inleg toegekend aan de Giovanni van Bronckhorst Foundation. Een zeer
mooi initiatief. De VriendenLoterij steunt al jaren de Giovanni van Bronckhorst Foundation dankzij haar deelnemers. In 2018 (188.047) en 2019 (232.433) ontving de Giovanni van Bronckhorst in totaal ruim 400.000 en kan
daarmee door blijven gaan in haar strijd om kinderen een voorzet te geven voor een mooie toekomst.
Initiatieven t.b.v. meer ‘Awareness’
Om er voor zorg te dragen dat de maatschappij meer bekend
raakt met ons project zijn er diverse initiatieven geweest. Zo
hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam (Opleiding
sportmarketing) een dag georganiseerd op het voorplein van
het Centraal Station in Rotterdam. Mensen konden hier shirts
kopen, een bal hooghouden en een shirt winnen of een persoonlijke boodschap aan Giovanni schrijven.

Daarnaast schrijft de Giovanni van Bronckhorst Foundation diverse fondsen en overheden aan om financiering te krijgen voor specifieke onderdelen binnen
S.V. GIO of het waarborgen van de continuïteit. Ten
behoeve van de realisatie van het nieuwe leslokaal op
de Erasmus Universiteit heeft de Gemeente
Rotterdam een bijdrage gedaan van € 30.000. Dankzij
een bijdrage van € 49.500 van het Rotterdamse st.
Laurensfonds en het resterende donatie bedrag van
€ 25.000 van het VSB Fonds heeft het SV GIO
programma, qua locaties en inzet van docenten, kunnen groeien en zijn meer kinderen bereikt. Dankzij
een bijdrage van € 25.000 van fonds DBL hebben
wij de mogelijkheid gehad om ook het SV GIO pro-

Tijdens het afscheid van Giovanni als Trainer van Feyenoord is er een ‘Tikkie campagne’ opgezet. Op de sociale
mediakanalen van de foundation kregen mensen een campagnebeeld te zien, wanneer zij hier op klikte kwamen
zij in de online Tikkie omgeving en konden zij, eenmalig, een bedrag doneren. Als ze dit gedaan hadden werden
zij bedankt door een blije ‘Giovanni’. Deze actie heeft bijna 30.000 opgeleverd.

gramma aan te bieden aan kinderen van internationale schakelklassen en het speciaal onderwijs. Van al deze
fondsen kregen wij het vertrouwen en de steun om met de Giovanni van Bronkhorst Foundation door te ontwikkelen naar een fondsen wervend goed doel dat steeds beter supporters weet te vinden in het bedrijfsleven
(de vrienden van SV GIO) en algemeen in de samenleving. Zonder onze vrienden en grote partners als Shell,
RWG, ASR en De Vriendenloterij was het nooit mogelijk om ook dit jaar een aanzienlijke aantal kinderen deel te
laten nemen aan S.V. GIO, maar 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 vijf
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 studie 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 samengewerkt met
Vlemmings & Van Zwam.
Vriendenloterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven
die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden
een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen
doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen
leiden. Juist om bovenstaande missie van de VriendenLoterij is het volgens ons een perfecte match, met ons
project sluiten wij naadloos aan op de missie van de
VriendenLoterij. Bekijk hier hoe de VriendenLoterij onze
samenwerking bestempeld.
8

Nieuwe website
In samenwerking met websiteontwikkelaar CIPIX en Laik is er een compleet nieuwe website ontwikkeld voor de
Giovanni van Bronckhorst Foundation. De ‘Lay out’ is een vertaling van het door ons in 2017 opgezette communicatieplan, waarin we meer consistentie wilden aanbrengen in onze uitingen. Er is goed gekeken naar welke
informatie van belang is om te delen. Daarnaast is de website voorzien van een tool die het mogelijk maakt om
eenmalig te doneren.

De website is door genoemde partijen volledig kosteloos gemaakt. Als foundation zijn wij hier ontzettend dankbaar voor.
9
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Jaaroverzicht S.V. GIO
3 t/m 5 augustus 2018

8 januari 2018

Dit weekend hadden wij de training voor de coaches van
de F.C. GIO summerschool in Londen. Zij begeleiden een
week later 40 kinderen uit de wijk Islington, zodat ze de
beste versie van zichzelf worden.

Het jaar begint actief bij een nieuwe les van S.V. GIO.
Concentratie en samenwerken staan centraal tijdens een
spel met de stok. Het doel van het spel was dat de stok opgevangen moest worden door de naam die werd genoemd.
De kinderen waren gefocust en vonden het erg leuk!

14 maart 2018
Wat zijn jouw talenten? In de talent week van S.V. GIO
komen verschillende partners van de foundation vertellen over hun dromen en talenten. Een van de talenten van
Boudewijn van Uden, ASR Verzekeringen, is voorlezen.
Hij kwam voorlezen uit het boek ‘Ronja de roversdochter.’
Dankzij een samenwerking tussen ASR, Boekhandel Donner en Uitgeverij lemniscaat kregen alle kinderen van S.V.
GIO dit boek cadeau.

13-17 augustus 2018
In deze week hebben kinderen uit de wijk Islington
meegedaan aan onze F.C. GIO London summerschool. Er
was veel aandacht voor weerbaarheid, bewegen, gezonde
voeding en kinderen mochten kennis maken met diverse
professionals van uiteenlopende bedrijven. Natuurlijk was
er ook een enorme berg plezier! Klik hier voor een weergave van deze week.

28 maart 2018
1 oktober 2018

Contracten ceremonie! Zoals elke tranche is er de contractenceremonie. Op deze avond, waar ook familie van de deelnemers welkom zijn, is Giovanni aanwezig om de afspraken die de
kinderen met hun coaches hebben gemaakt over wat zij willen
bereiken bij S.V.GIO contractueel vast te leggen. En natuurlijk
gaan we allemaal, stuk voor stuk, met Gio op de foto.

De officiële start van de pilot klas van S.V. GIO Erasmus
Universiteit. Deze tranche deden er 35 leerlingen mee. Ze
maken sport- en spelenderwijs kennis met wetenschap en
onderzoekend leren. We starten zoals altijd met Boksen! Dit
is ook hier een essentieel onderdeel van ons programma.

4 juli 2018
Het was weer tijd voor onze sportdag, welke wij traditiegetrouw houden op L.M.O. Het was prachtig weer, zelfs erg
warm, maar met veel water en allemaal blije kinderen was
het een geweldige dag!

10

12 november 2018
De kinderen van S.V. GIO hebben een leerzaam bezoek
gebracht aan partner RWG. www.rwg.nl
Per boot werden zij rondgeleid door de Rotterdamse haven.
Er ging een wereld voor ze open.
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25 maart 2019

17 januari 2019

De talentweek is gestart. Diverse professionals vertellen de
kinderen over hun doelen en dromen. Deze week mochten
de kinderen o.a. kennis maken met Marijke Troost van ASR,
Toon van Mierlo van Nautha Dutilh, de Firma Roodenburg
en Boy Akkerman van Pablo Herrera. Zowel de kinderen als
de professionals waren zeer enthousiast.

Ouderbetrokkenheid! De acteurs van Theatergroep PlayBack namen de kinderen en hun ouders op interactieve
wijze mee in vraagstukken waar pubers in omgang met hun
ouders tegenaan lopen als zij de grote stap maken naar het
Voortgezet Onderwijs. Een mooie voorzet voor een nieuwe,
belangrijke periode voor de kinderen van S.V. GIO, maar
zeker ook voor hun ouders!

25 januari 2019
Het zit er weer op voor ruim 250 kinderen. Met succes hebben zij deelgenomen aan S.V. GIO. Een dankjewel voor de
docenten en coaches mag dan ook niet uitblijven. Bloemen
en een prachtig zelfgemaakt receptenboek.

7 juni 2019
Een team één taak, het voetbalteam van S.V. GIO is in
voorbereiding op de Stefan de Vrij Cup die plaats zal vinden
op zaterdag 15 juni! Dit toernooi wordt georganiseerd door
Rotterdamse Sporticonen waar wij sinds kort een leuke
samenwerking mee hebben, welke op 15 juni officieel zal
worden gemaakt.

7 februari 2019
Het duurt nog maar een week en dan start er een nieuwe
tranche van S.V. GIO, zowel in de Kuip als de Erasmus Universiteit. Voor de ouders is er een informatieavond georganiseerd
in een collegezaal op de Universiteit. Op deze manier kregen zij
ook eens kijkje waar hun kinderen naar toe gaan de komende
20 weken.

19 maart 2019
Een nieuwe tranche is van start gegaan. Dat kan niet
zonder een contractenceremonie! Deelnemer Yesser is
super trots op zijn boksdiploma en contract!
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En dan zijn we weer bij het einde van een tranche. We vragen de kinderen om een verhaal te schrijven over
waar ze over 15 jaar staan. Deze verhalen geven heel goed weer, wat we de kinderen hebben mee gegeven in
de 20 weken dat zij mee hebben gedaan met S.V.GIO. Hier een kleine selectie:

14
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Jaaroverzicht Giovanni van Bronckhorst Foundation
29 juni 2018

25 t/m 28 januari 2018

Museum Rotterdam werkt aan een bijzondere collectie
van de hedendaagse stad en zoekt daarvoor naar inspirerende voorbeelden die Rotterdam en de Rotterdammers
vooruithelpen. De Giovanni van Bronckhorst Foundation
past met de manier waarop zij zich inzetten voor de stad in
deze collectie. Giovanni van Bronkhorst heeft veel aanzien
in Rotterdam. Helemaal na het behalen van de kampioenstitel in 2017 en de beker in 2018. Giovanni en Marieke
van Bronckhorst willen met de Giovanni van Bronckhorst
Foundation iets terugdoen voor hun stad.

Dit jaar is er een mooie samenwerking tussen twee partners van de Giovanni van Bronckhorst Foundation. De
VriendenLoterij en de Media Markt hebben dankzij deze
mooie samenwerking een extra bijdrage voor de Giovanni
van Bronckhorst Foundation weten te organiseren. Tijdens
de u wel bekende BTW dagen van de Media Markt kregen
alle klanten die een aankoop deden een gratis lot cadeau.
Met dit lot maakten zij kans op fantastische prijzen en
steunden zij eveneens een goed doel. Met trots mochten
wij het goede doel zijn!

7 februari 2018

5 juli 2018

Wij mochten een mooie cheque ontvangen uit handen van
de docenten van het Krimpenerwaard College. De docenten konden rond de kerstperiode een donatie geven aan
het project van S.V. GIO. In totaal werd er een bedrag van
835,- opgehaald. Bedankt voor dit mooie initiatief!

Tijdens het jaarlijkse Feyenoord gala, wat volledig in
‘Spaanse’ sferen was, werd weer een prachtig bedrag
opgehaald voor de Giovanni van Bronckhorst Foundation
en de Feyenoord Foundation.

19 Februari 2018

5 september 2018

Al een aantal jaren mogen wij de Vriendenloterij, heel
toepasselijk, Vriend van de Foundation noemen Tijdens het
Goed Geld Gala 2018 van de Vriendenloterij ontvingen meer
dan 50 goede doelen een fantastisch bedrag. Dankzij, onder
andere, deze bijdrage kunnen wij het komende jaar weer
een groot aantal kinderen helpen om Kapitein te worden van
hun eigen schip. Foto: Roy Beusker

Giovanni is te gast bij Jeroen Pauw in de late night talkshow ‘Pauw’ om te vertellen over zijn foundation die dit
jaar 10 jaar bestaat. Speciaal voor deze avond werden de
opnames vervroegd. Er was namelijk een hele bijzondere
gast. Oud S.V. GIO Deelnemer Emily Fos van 11 jaar oud.
De hele uitzending is terug te vinden op npostart.nl

27 juni 2018

26 september 2018

Tijdens ons partnerevent werd onze nieuwe website, gerealiseerd door Cipix, gelanceerd. Na de lancering brachten
wij een bezoek aan het S.V GIO lokaal ‘Olympiazijde’ in de
kuip, waar Docent Gaby Hoogenboom enthousiast vertelde
over ons project. Aansluitend mochten wij de middag afsluiten met een boottocht over de Maas.

De officiële opening van het S.V. GIO Erasmus Lokaal.
Giovanni en Marieke hebben met het knippen van het lint de
aftrap gegeven voor een nieuw avontuur. Een feestelijke middag waar alle partners bij aanwezig waren.
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Bestuur verslag

21 november 2018
Bij de heropening van de AH de Block Crimpenhof hebben
William de Block en Ed de Block de aanwezigen gevraagd
een donatie te doen aan onze foundation. Dit heeft geresulteerd in een prachtige cheque ter waarde van € 7.500,-.

11 februari 2019
Goed Geld Gala van de Vriendenloterij. Dit keer op
wederom een prachtige locatie, het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam. #Echtevrienden
Foto: Roy Beusker

8 mei 2019
Event met een Goud randje! Op dit event beleefden de partners een middag
zoals de S.V. GIO-kinderen. Met een bus vertrokken we vanaf Rotterdam
naar Futureland in de Haven. Hier stapten wij op een boot, waar we o.a. van
Niels Dekker (RWG) goed kregen uitgelegd wat er zich zoal afspeelt in de
haven en in welke hoeveelheden, zeer indrukwekkend. Catering op de boot
werd verzorgd door New Fork. Vervolgens gingen wij in de bus terug naar
Rotterdam, naar onze vriend en ambassadeur, Herman den Blijker en zijn
restaurant GOUD. Hier konden partners elkaar weer eens bij praten onder
het genot van een hapje en drankje. Speciaal voor dit evenement heeft de
‘Wijngoeroe’ een mooie selectie wijnen geselecteerd, die wij mochten proeven. Een geweldige middag, veel dank aan alle partijen die dit mogelijk
hebben gemaakt.

Resultaat van de activiteiten
S.V. GIO is in 2018-2019 verder gegroeid, dit is mede gekomen door de uitbreiding met een leslokaal op de
Erasmus Universiteit. We zijn en blijven een onder onderwijs, sport en coaching club met ruim 600 spelers, 600
ouders in de supportersvereniging en nog eens 40 kinderen en ouders in Londen, 3 docenten, 1 Coördinator
Onderwijs en 30 coaches. De Giovanni van Bronckhorst Foundation heeft in 2018 heeft nog steeds 2 vaste medewerkers, 1 fondsenwerver en 2 inhoudelijk medewerkers.
Bestuurlijke voornemens
De bestuurlijke voornemens laten zich kenmerken door het verder ontwikkelen van ons programma. Hierbij zal
de focus liggen op de hoogst haalbare kwaliteit en een verdieping aangaande de ‘Weerbaarheid’ van kinderen.
Verdere uitbreiding, eventueel ook in andere delen van het land, van het aantal S.V. GIO-locaties zal intensief
onderzocht gaan worden, zodat de Giovanni van Bronckhorst Foundation voor nog meer kinderen het verschil
kan maken wat betreft het wegwerken van leerachterstanden en het verbeteren van zelfvertrouwen.
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 Jacqueline Jonkhart (1984). Jacqueline is sinds begin 2017 in dienst
bij de foundation. Eerst als Marketing- en Communicatiemanager, later als directeur. Zij heeft in juli 2018 het
stokje over genomen van Barbara Kathmann, die nu Wethouder Economie is in Rotterdam. Daarnaast is er nog
één vaste communicatie & backofficemedewerker in dienst, is er een fondsenwerver actief en werken Paul van
Zwam (Vlemmings & Van Zwam) en Mano Radema (Dr. Boks) intensief mee op inhoudelijk vlak. Ook zijn drie
ambassadeurs actief op vrijwillige basis. Dit zijn Victor van Bronckhorst, Herman den Blijker en Jan Dirk Stouten.
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 een Coördinator Onderwijs, die
leidinggeeft aan o.a. S.V. GIO en de 30 stagiaires.
Het bestuur van de Giovanni van Bronckhorst Foundation bestaat in 2018 uit vijf onbezoldigde bestuurders:
- W.J. Bos (1963), voorzitter. Wouter is bestuursvoorzitter van het academisch ziekenhuis VUmc in Amsterdam.
- M. van Bronckhorst-Wolfers (1974), vice-voorzitter. Marieke heeft de PABO gedaan en is actief betrokken bij de
ontwikkeling en verbetering van het onderwijsprogramma van S.V. GIO.
- Drs. M. Bangma-Tjaden RA (1973), penningmeester. Madelon was partner van Ernst & Young.
- 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.G. 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.

15 juni 2019
Giovanni van Bronckhorst Foundation bekrachtigt samenwerking
met Rotterdamse Sporticonen tijdens vierde Stefan de Vrij Cup in
Ouderkerk aan den IJssel. Directeur Jacqueline Jonkhart (GvBF) en
bestuurslid Pim de Jong (RS) tekenen samen met de jeugd van SV
GIO die deelnemen aan het levende eerbetoon aan Stefan de Vrij. De
samenwerking is erop gericht om het onderdeel sport binnen S.V. GIO
te verduurzamen.
18
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Bestuur verslag
Met de statutenwijziging van 17 december 2018 is toegetreden als Voorzitter Honorair; Giovanni van Bronckhorst. Tevens is statutair vastgelegd dat bestuursleden, met uitzondering van Marieke en Giovanni van Bronckhorst, worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarbij de mogelijkheid bestaat deze periode eenmaal te
verlengen met 4 jaar. Dit resulteert in het volgende rooster van aftreden:
2019: S.W.J. Lamberts
2020: W.J. Bos
2021: E.G. Jansing
2021: M. Bangma-Tjaden (met mogelijkheid tot verlenging)
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.
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Jaarrekening 2018-2019
Balans per 30 juni 2019

Staat van baten en lasten over 2018-2019

(na bestemming van het resultaat)

Activa						
					
2018-2019		
2017		
(in euro’s)						
							
Vaste activa						
Materiële vaste activa
		
19.992 			
Financiële vaste activa
956 		
440
				
				
20.948 			
440
							
Vlottende activa						
Vorderingen		
		
67.125				
458.656
Liquide middelen		
581.214			
378.511
				 			
648.339 			
837.167
							
Totaal activa			
				
669.287 			
837.607
								======			 =======		
							
							
Passiva						
					
2018-2019		
2017		
(in euro’s)						
							
Eigen vermogen						
Stichtingskapitaal		
- 			
Overige reserves		
592.179 			
530.391
				
				
592.179 			
530.391
							
Langlopende schulden			
			
25.000 				
25.000
							
Kortlopende schulden			
		
52.109 				 282.216
							
Totaal passiva			
				
669.287 			
837.607
							============			========
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								1 januari 2018 - 		
( in euro’s)						
30 juni 2019		
2017		
			
Baten (8)			
Baten van bedrijven
				
204.939
150.227
Baten Vriendenloterij
				
172.637
181.275
Baten Feyenoord gala
			
165.000
200.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven
25.000
114.032
Baten Laurensfonds
				
49.000		
Baten Gemeente Rotterdam
			
30.000
Baten UEFA
					
50.000
											 			
Som van de baten
				
696.575
645.534
							====================== ===============
Kosten besteed aan doelstelling (9)
		
417.244
208.913
Wervingskosten (10)
				
20.571
73.227
Afschrijvingen materiële vaste activa (11)
3.824
Kosten beheer en administratie (12)
		
192.768
137.911
											 			
Som van de lasten
				
634.407 		
420.051
							====================== ===============
Saldo financiele baten en lasten (13)
		
381 		
247
											 			
Saldo van baten en lasten
			
61.788
225.236
							====================== ===============
			
Bestemming saldo van baten en lasten			
Toevoeging aan:			
Overige reserves
		
		
61.788
225.236
						
61.788 		
225.236
							====================== ===============
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Jaarrekening 2018-2019
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 6 oktober 2020.
Het financiële boekjaar is gewijzigd in 1 juli tot en met 30 juni om in lijn te lopen met de periode van ons programma, welke gerelateerd is aan het schoolseizoen. Deze jaarrekening bevat daarom een verlengde periode
van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019.
Doelstellingen van de Stichting
De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het opzetten van projecten ter bevordering van leerprestaties,
gezonde levensstijl en zelfvertrouwen van kinderen (in het bijzonder kwetsbare kinderen) in zowel binnen- als
buitenland en het verrichten van al hetgeen met het voorenstaande verband houd of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Salderen
Een actief post en een post 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 financiële derivaten.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus
eventuele investeringssubsidies, verminderd met 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:
• Overige materiële vaste activa				
5 – 10 jaar
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Financiële vaste activa
Vorderingen
De overige verstrekte vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen 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 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. De te
betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopende passief respectievelijk
overlopend actief verantwoord.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
Bij 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
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.
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Jaarrekening 2018-2019
Toelichting op de balans
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 Stichting.
Kosten beheer en administratie
De kosten beheer en 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.

Materiële vaste activa (1)
(in euro’s)					

Inventarissen		

Stand per 1 januari 2018
Aanschafwaarde							60.000
Cumulatieve afschrijvingen			
		
(60.000)
Boekwaarde per 1 januari 2018			
		
0
						=======================
Mutaties
Investeringen								23.816
Afschrijvingen								 (3.824)
Desinvesteringen						
(60.000)
Afschrijvingen desinvesteringen		
			60.000
Saldo mutaties							19.992
						=======================
Stand per 30 juni 2019
Aanschafwaarde							23.816
Cumulatieve afschrijvingen			
			 (3.824)
Boekwaarde per 30 juni 2019						19.992
						=======================

Financiële vaste activa (2)
Onder de financiële vaste activa zijn waarborgsommen opgenomen van € 956 (2017: € 440). De toename
van de financiële vaste activa in 2018-2019 heeft betrekking op een in 2018-2019 betaalde waarborgsom
van € 516 voor de huur van het kantoor. De looptijd van deze waarborgsommen is langer dan 1 jaar.

Vlottende vorderingen (3)
(in euro’s)							
30 juni 2019
31 December 2017
			
Nog te ontvangen bedragen						
67.125		
357.235
Naheffing Feyenoord afrekening oude jaren				
0		
101.421
Vooruitbetaalde kosten			
			
0
									
67.125 		
458.656
 						======================= =======================
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Jaarrekening 2018-2019
De nog te ontvangen bedragen hebben onder andere betrekking op de bijdrage van de Vriendenloterij € 37.125
(2017: € 151.283), UEFA Foundation € 30.000 (2017 € 0) en Feyenoord gala € 0 (2017: € 200.000). De naheffing Feyenoord afrekening oude jaren had 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)					
30 juni 2019		
			
ABN AMRO							
581.214
Totaal
				
			581.214

31 December 2017
		

378.511
378.511

Kortlopende schulden (7)
(in euro’s)						
30 juni 2019
31 December 2017
			
Crediteuren/leveranciers
				
21.266		
264.881
Reservering vakantiegeld/eindejaarsuitkering
2.651		
3.528
Te betalen loonheffing
				
5.164
6.944
Nog te betalen salarissen
			
2.990
1.130
Te betalen pensioenen
			
78				
0
Overige schulden en overlopende passiva
		
19.958 		
5.733
Totaal
							
48.541
282.216
							================= ====================

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

De liquide middelen zijn ter vrije besteding.

Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation is verplichting aangegaan om voor het jaar 2019/2020 een
bijdrage te leveren aan de kosten voor de uitvoering van S.V. Gio.

Eigen Vermogen (5)

Bij de oprichting van de Stichting is € 0 kapitaal gestort.
Gedurende het verlengde boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden in het Stichtingskapitaal (2017: geen
mutaties).

Overige reserves

(in euro’s)					
2018-2019
		
2017		
		
Stand per 1 januari 2018/2017
				
530.391
305.155
Uit resultaatsbestemmingsvoorstel		
			 61.788
225.236
Stand per 30 juni 2019/31 december 2017
		
592.179 		
530.391
						======================== ======================

Langlopende schulden (6)

											>1 jaar en
(in euro’s)						Rente
> 5 jaar
< 5 jaar
							
%		
€		
€		
Langlopende schulden per 30 juni 2019			
0		
0
25.000
Langlopende schulden per 31 december 2017			
0		
0
25.000

Totaal
€
25.000
25.000

De aflossing dient plaats te vinden wanneer beide partijen dit overeenkomen (2017: idem). Over de lening is
geen rente verschuldigd.
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Jaarrekening 2018-2019
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 5 juli 2018 (respectievelijk 4 juli 2017).

Lasten (9)

Kosten besteed aan de doelstelling:
(in euro’s)					
30 juni 2019		
31-12-2017		
			
SV Gio 		
Kosten Feyenoord					
309.403 		
182.896
Personeelskosten
					
12.547 		
4.330
Huurkosten
						
4.075 		
7.794
Bokslessen
						
49.325 		
8.568
VCM
							
5.124 		
5.325
Ontwikkeling lesmateriaal
				
20.000 		
Kosten drukwerk en repro
				
1.636 				
Overige kosten							
378 		
						
384.488
208.913
						======================= =======================
FC Gio 		
Kosten Athlead voor uitvoering				
29.180 		
Kosten T-shirts		
					
2.670 		
Kosten bokslessen
						
756 		
Reis- en verblijfkosten
						
127 		
Kosten drukwerk en repro
			
22 			
									32.756				
						======================= =======================
								
		
Totaal kosten besteed aan doelstelling				
417.244
208.913
						======================= =======================
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Wervingskosten (10)
(in euro’s)							
30 juni 2019
31-Dec-17
			
Kosten werving								
10.636
18.783
Kosten relatiebeheer
						
9.671		
10.964
Kosten reclame en uitdeelspullen
				
264		
6.050
Kosten T-shirt actie
					
		
31.198
Opbrengsten T-shirt actie
				
- 		
(18.610)
Website hosting
					
- 		
16.276
Kosten 5-jarig bestaan
				
8.565
											 			
Totaal										
20.571		
73.226
								================= ==================

Afschrijvingen materiële vaste activa (11)
(in euro’s)							
30 juni 2019
31-Dec-17
			
Inventarissen
					
		3.824
Totaal
								
3.824 		
								================= ==================

Kosten beheer en administratie (12)
(in euro’s)							
30 juni 2019
31-Dec-17
			
Personeelskosten
					
159.892
97.082
Advieskosten
						
		
24.2
Kosten huur kantoor en vergaderruimte
			
12.672 		
3.257
Reis-, verblijf- en representatiekosten
			
4.509 		
5.208
Relatiegeschenken
					
687 			
0
Accountantskosten
						
6.597 			
2.3
Telefoon- en internetkosten
					
4.048 		
2.237
Administratiekosten
					
851 		
880
Kosten drukwerk en repro
				
767 		
436
Assurantiepremie
					
605 		
605
Overige bureaukosten
			
		
2.140 		
1.706
Totaal
							
192.768 		
137.911
								================= ==================
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Jaarrekening 2018-2019
Ondertekening van de jaarrekening

Personeelsbestand

Bij de Stichting waren in 2018-2019 gemiddeld 2 werknemers in dienst (2017: 2) berekend op full time basis.
Daarnaast waren 4 werknemers werkzaam via Feyenoord voor de uitvoering van S.V. Gio programma (2017: 3).

Rotterdam, 28-12-2020

Financiële baten en lasten (12)

Bestuur:

(in euro’s)					
30 juni 2019		
31-12-2017		
		
Rente en kosten bank				
			
381 			
247
Totaal									
381			
247
						======================== ======================

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 (2017: € 0) respectievelijk € 0 (2017: € 0).

B. Leeser						

M. van Bronckhorst – Wolfers

E.G. Jansing						M. Bangma-Tjaden

C. Bakker
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Overige gegevens

Statutaire resultaatsbestemmingsregeling
Het batig saldo uit de staat van baten en lasten zal worden toegevoegd aan de overige reserves overeenkomstig
artikel 15 van de statuten. Daarin is bepaald dat de bestemming van het saldo wordt bepaald door het bestuur.
Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Coronavirus
Op dit moment staat de wereld nagenoeg stil i.v.m. het Corona virus. De Giovanni van Bronckhorst Foundation gebruikt deze tijd om een programma te ontwikkelen ten tijde van de zomervakantie om kinderen te ondersteunen die door corona nog meer leerachterstanden opbouwen dan zij normaliter al hebben. De programmering is echter onderhevig aan de besluitvorming van de overheid aangaande de maatregelen om het Corona
virus tegen te gaan.
Einde Samenwerking Feyenoord
De samenwerking met Feyenoord is in juli 2019 formeel beëindigd. Partijen hebben in goed overleg besloten
ieder zijns weegs te gaan. Feyenoord heeft de laatste tranche van september 2019 t/m januari 2020 nog wel
uitgevoerd. De Giovanni van Bronckhorst Foundation en Feyenoord zitten momenteel in de finale financiële
afwikkeling.
Met deze beëindiging in het vooruitzicht heeft de Giovanni van Bronckhorst Foundation veel tijd gestoken in
het opbouwen van de overige reserve om de uitvoering vanuit eigen administratie te kunnen doen en verdere
uitbreiding van de activiteiten van S.V. GIO in andere delen van Nederland en meer projecten in Rotterdam op te
zetten.
De overige reserves maken dat de Giovanni van Bronckhorst Foundation op een gezonde wijze door kan ontwikkelen en ook kan voorzien in acute vraag.
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