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Beste partners, vrienden en geïnteresseerden van de foundation,
Voor u ligt ons jaarverslag over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. Een
periode waar het thema ‘verandering’ centraal staat. Een thema wat ons tot op
de dag van vandaag allen raakt. De wereld ziet er na de komst van Corona voor
iedereen anders uit.
Onze verandering is halverwege 2019 ingezet, doordat de samenwerking met
Feyenoord, na vijf plezierige jaren, ten einde is gekomen en wij ons eigen huis
vorm hebben gegeven op de Piekstraat in verzamelgebouw de ‘Zuiderpoort’ in
de wijk Feijenoord. Van januari t/m april is er door ons team, maar ook door
familie, vrienden en tal van vrijwilligers ontzettend hard gewerkt om deze plek
om te toveren tot een warme ruimte die voor de kinderen die deelnemen aanvoelt als een extra huis. Daarnaast de projectruimte die kinderen doet verwonderen als ze de drempel passeren. Hun enthousiasme is en blijft aanstekelijk.
Wat er ook is veranderd is dat Benno Leeser de rol van voorzitter van Wouter
Bos heeft overgenomen. Onze dank gaat uit naar Wouter voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Wat niet verandert en nooit zal veranderen is onze missie om kinderen aanvoerder te maken van hun eigen toekomst. We investeren in onze mensen en
onze programma’s om de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen.
We hebben gezien dat we nog steeds van groot belang zijn in deze maatschappij.
Het aantal kinderen wat met een achterstand, op basis van onderwijs of zelfvertrouwen, aan het voorgezet onderwijs begint is nog steeds heel groot. De komst
van Corona heeft hier zeker niet aan bijgedragen. Kinderen die de middelen niet
hadden om op afstand onderwijs te volgen en erger nog hun dagelijkse ritme en
contact met vriendjes en vriendinnetjes kwijt zijn geraakt.
Dit heeft ons doen besluiten om de gehele zomer, naast onze week in diergaarde
Blijdorp, ons programma aan te bieden voor die kinderen die dat zo hard nodig
hebben.
Naast verandering in samenwerking en locatie ook verandering in identiteit. Een
identiteit waar kinderen zich in kunnen herkennen en waar ze bij willen horen.
Ook heeft er verandering plaats gevonden in mijn carrière. In januari 2020 heb
ik de overstap gemaakt als hoofdtrainer naar de club Quanzhou R&F. Een hele
leuke uitdaging. Gelukkig hebben we vandaag de dag diverse digitale middelen,
zodat ik betrokken kan blijven bij het werk van de foundation.
Ik ben trots dat wij in tijden van crisis snel kunnen schakelen en van meerwaarde
kunnen zijn. Dit kan niet zonder een team dat zich elke dag vol overgave en
enthousiasme inzet om de kinderen van S.V.GIO aanvoerder van hun eigen
toekomst te laten worden, maar ook niet zonder jullie allemaal. Ik ben dankbaar
voor het geloof wat jullie in het werk van de foundation hebben en de steun die
jullie ons al jaren geven.
Samen maken we het verschil!
Giovanni van Bronckhorst
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Bestuurssamenstelling

Doelstelling

Het bestuur van de Giovanni van Bronckhorst Foundation bestaat in 2019-2020 uit zes onbezoldigde bestuurders:

Statutaire doelstelling:
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 her
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

•

G.C. van Bronckhorst(1975), voorzitter honorair. Giovanni heeft een carrière als professioneel voetbalspeler
achter de rug bij diverse topclubs in Europa en speelde als aanvoerder in het Nederlands Elftal. Van 2015 t/m
2019 was hij, de meest succesvolle, trainer van Feyenoord Rotterdam en won hij maar liefst 5 prijzen, waaronder in 2017 het landskampioenschap. Sinds februari 2020 vervult hij de rol als hooftrainer van de Chinese club
Guangzhou R&F.

•

W.J. Bos (1963), voorzitter. Wouter is CEO van Invest-NL.

•

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.

•

M. Bangma-Tjaden (1973), penningmeester. Madelon was tot oktober 2020 CFO van Koninklijke Sanders B.V.

•

E.G. Jansing (1974), algemeen bestuurslid. Edu was tot mei 2015 directeur van Stichting meer dan Voetbal en
geeft nu leiding aan diverse maatschappelijke projecten binnen Nederland.

•

G.J.J. Bakker (1968), algemeen bestuurslid. Chris is Sr. Sports Marketing Director Berlin & Central bij NIKE.

Rooster van aftreden:
2020:
2021:
2021:
2023:

W.J. Bos (zitting vanaf 2010)
E.G. Jansing (zitting vanaf 2011)
Drs. M. Bangma-Tjaden RA (zitting vanaf 2017)
G.J.J. Bakker (zitting vanaf 2019)

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. In de periode van dit jaarverslag is het bestuur 5 keer bij elkaar gekomen,
waarvan een keer zonder de Algemeen Directeur om haar functioneren te bespreken.

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
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 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.

Organisatie
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. Giovanni heeft als Voorzitter
Honorair zitting in het bestuur en Marieke als vice-voorzitter.
De dagelijkse leiding is in handen van Jacqueline Jonkhart (1984). Jacqueline is sinds begin 2017 in dienst bij de
foundation. Sinds juli 2019 wordt zij ondersteund door een office-manager.
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De uitvoering van S.V.GIO is sinds januari 2020 in handen van de Giovanni van Bronckhorst Foundation. Het team wat
deze taak uitvoert bestaat uit een coördinator Onderwijs (20 uur), 2 docenten (ieder 32 uur per week), een Hoofdcoach (24 uur) en 5 student coaches.
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Bij S.V. GIO bestaat elk team uit 15 kinderen die worden begeleid door een geschoolde hoofddocent en drie 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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S.V. GIO investeert daarom bovenal in het vergroten van het gevoel van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, eigenwaarde
en eigen verantwoordelijkheid. Rode draad door het programma is 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.

COMMUNICATIE
SCHOOL

WINNEN

S.V. GIO is een naschools traject, waar kinderen één keer 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 verlagen 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.

pesten

Flagship project S.V. GIO

POSITIEF
OPVOEDEN
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S.V. GIO Erasmus Universiteit
In het Hatta gebouw op Campus Woudestein is er een S.V. GIO Erasmus Universiteit. Dit programma heeft veel overeenkomsten met het reguliere S.V.GIO Programma. De duur en de grote van de groepen zijn gelijk en we werken aan
zelfvertrouwen middels coaching en sport Waarin S.V. GIO Erasmus Universiteit verschilt van het reguliere programma is dat het erop gericht is om kinderen die onderpresteren:
1. Kennis te laten maken met de Universiteit
2. Kennis te laten maken met onderzoekend leren
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Om dit te realiseren wordt er nauw samengewerkt met het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit. De
samenwerking uit zich in het ontwikkelen van het onderwijsprogramma en de aansluiting met de VCM Methodiek.
Vanwege het coronavirus heeft het programma op de Erasmus universiteit niet plaats kunnen vinden.

Giovanni van Bronckhorst Foundation
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F.C. GIO
Na 2 succesvolle edities heeft in augustus 2019 de 3e F.C.GIO Summerschool plaatsgevonden. Samen met Athlead Uk
en Arsenal konden 40 kinderen deelnemen. Zoals elk jaar worden de coaches van F.C.GIO intensief getraind, alvorens
ze met de kinderen aan de slag gaan. Dit keer mochten zij naar Nederland komen en konden ze in gesprek met
Giovanni en Marieke om meer te weten te komen over het ontstaan en de inhoud van het programma.
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 kinderen uit de wijk Islington geselecteerd om deel te nemen aan de Summer school welke heeft
plaats gevonden in augustus 2018. 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.
Een aanvulling op de F.C.GIO Summerschool zijn de F.C. GIO Reunion Days. Na de week summerschool worden in de
daaropvolgende maanden 3 reünie dagen georganiseerd, waar steeds een thema van de week terugkomt. Op deze
manier kunnen we de kinderen wat langer volgen en, wanneer nodig, in contact brengen met bestaande organisaties
die handelen in het belang van kinderen. Doelstelling van de reünie dagen is bovenal kinderen plezier laten beleven
en ze kunnen herenigen met hun coaches en de vrienden die ze tijdens de zomer hebben gemaakt.
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De F.C. GIO summerschool is mogelijk gemaakt middels een bijdrage van de UEFA Foundation for Children. Na 3
succesvolle edities van F.C.GIO hebben we in, verband met het Coronavirus, moeten besluiten dat de editie van 2020
geen doorgang kan vinden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om dit op een later tijdstip alsnog te doen.
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Dankzij een speciale projectbijdrage van de Vriendenloterij kunnen we de Summer School lanceren in 2020.
Summerschool 1: Diergaarde Blijdorp Rotterdam
De pilot met de S.V. GIO Summer School geven we dicht bij huis vorm, samen met diergaarde Blijdorp. In Rotterdam
kunnen we op onverwachte situaties inspelen, wat we belangrijk vinden bij de eerste eigen testen met het
organiseren van een Summer School op locatie. In London hadden we namelijk ook de lokale partners die er veel
organiseerden, dus moeten we kijken hoe dat in Nederland met partners functioneert.
Diergaarde Blijdorp heeft ons aangeboden om de kinderen welkom te heten. In de diergaarde komt een tijdelijke S.V.
GIO classroom. Medewerkers laten de kinderen achter de schermen meebeleven wat het werken in een dierentuin
allemaal inhoudt. Aan de hand hiervan zijn er talloze taal en reken opdrachten, zoals waar S.V. GIO bekend om staat;
samen leren in de context van waar je op dat moment met elkaar bent. Duurzaamheid, ecologie en voeding zijn
natuurlijk thema’s in de context van de Zoo.
In het Oceanium zien kinderen bijvoorbeeld de technische systemen en vertellen de mensen die deze systemen
onderhouden er meer over. Er komen mensen meer vertellen over ecologie, de veranderingen in het milieu en de
effecten voor dieren. In het speelpark van de diergaarde, wordt het natuurlijk sportief gezien een dolle boel. Apenkooi krijgt hier nieuwe inhoud. Met trucjes van verschillende dieren, worden de kinderen slimmer en behendiger in
hun oplossingen om van a naar b te komen. Zo leer je nog eens wat!
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S.V. GIO

Het fundament van S.V.GIO programma blijft in deze week gehandhaafd. Zo wordt er gebokst en worden kinderen
gecoached om aanvoerder van hun eigen toekomst te worden. MoveQ verzorgt elke dag een sportles volledig gericht
op het vinden van de juiste balans om zo blessures te voorkomen.
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S.V. GIO Summer School is een 40 uren durend intensief programma, vergelijkbaar met de FC GIO Summer School.
De doelgroep kinderen is dezelfde als die wij bereiken in Rotterdam. Als Giovanni van Bronckhorst foundation kunnen we met de juiste landelijke partners, op meer plekken het verschil maken voor kinderen in achterstandswijken in
Nederland. We werken daarbij samen met lokale organisaties die met kinderen werken in de moeilijkste wijken van
Nederland, waar kinderen opgroeien in omstandigheden die voorspelbaar leiden tot leerachterstanden en lagere
sociale en emotionele weerbaarheid. De S.V. GIO Summer School geldt als impuls voor kinderen in andere steden.
Het programma brengen we met de aansprekende context van een leerzame omgeving!
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Beleid om doelstellingen te halen
In de periode 2019-2020 heeft de Giovanni van Bronckhorst foundation een aantal omvangrijke beslissingen genomen aangaande het beleid om doelstellingen te halen. Nadat in in Juli 2019 de samenwerking met Feyenoord is
geëindigd zijn het bestuur en de organisatie van de foundation terug gegaan naar de kern van het ontstaan van de
foundation en haar beoogde doelstellingen. Hieruit kwam het volgende naar voren:
De foundation bestaat meer dan 10 jaar. We hebben ongelofelijk veel bereikt. Maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Tijd voor een grondige evaluatie van ons programma en ons verhaal.
Resultaten 2014-2020:
3350 deelnemers, 0 uitvallers
73% ervaart betere leerprestaties en heeft meer zelfvertrouwen
25% van de kinderen die hebben deelgenomen is in staat de lessen van S.V.GIO ook in een andere omgeving toe te
passen.
Belangrijkste lessen:
1.
Ons fundament ligt in waar we ooit zijn gestart, uit het hart.
2.
Samenwerking loont, maar we moeten wel kapitein op ons eigen schip blijven.
3.
We hebben meer impact als we de kinderen vaker zien en langer vasthouden.

OPLOSSING:
DE GIO ZONE
De Gio Zone is ontleend aan de BLUE ZONES. Dit zijn plekken waar mensen gelukkiger zijn en ouder worden. De Blue
Zones kenmerken zich door drie gemeenschappelijke geheimen:
• Een netwerk waar je op terug kunt vallen
• Gezonde voeding en voldoende bewegen
• Een droom, een doel
‘Aanvoerder van onze eigen toekomst.’
EEN EIGEN HUIS
Ons nieuwe huis volledig gericht op kinderen. Kantoor, buurthuis, leslocatie in één.
Voor alle kinderen uit de wijk en voor ouders die een bijdrage willen leveren.
5 dagen in de week geopend.
EEN EIGEN TEAM
De cruciale posities voor ons programma in eigen huis.

‘Het hart terug in alles wat we doen.’
GIO’S FAMILY VALUES
In alles wat we doen staan de familiewaarden waarmee Giovanni en Marieke zijn opgegroeid centraal.
• Zorg goed voor jezelf, elke dag goed eten en bewegen.
• Stel je op als aanvoerder van je eigen toekomst.
• Zorg goed voor anderen, met respect voor andermans verschil.
THE GIO ZONE
Kinderen groeien en leren het beste als ze zich vrij en veilig voelen.
Daarom creëren we op al onze locaties een zichtbare en voelbare GIO Zone.
Binnen die zone gelden de waarden van Gio en Marieke en ben je veilig en vrij.
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NIEUWE IDENTITEIT
Al onze communicatie ademt de waarden van GIO.
We creëren zo onze eigen club, ons merk, onze community waar alle kinderen bij willen horen.
Ons verhaal is duidelijk en herkenbaar voor al onze kinderen, medewerkers en partners.
Inzet aanvoerdersband als nieuw verbindend element.

Giovanni van Bronckhorst Foundation
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EIGEN PARTNERS
We willen baas zijn over onze eigen middelen.
We gaan voor partners die minimaal 3 jaar met ons willen samen samenwerken.
We werken aan een eigen fondsenwervend evenement. Denk aan een Gio Family Day.
KINDEREN LANGER VASTHOUDEN:
GIO SUMMERSCHOOL NL
Voor kinderen van 9-12 jaar die op achterstand staan.
Om door te stromen naar ons reguliere programma.
We starten met 1 week per zomer.
Per locatie een ander thema, denk aan natuur bij Blijdorp, techniek op RDM Campus, wereldoriëntatie op Zeilschip
de Eendracht. Ambitie: 5 locaties.
DIVERSE THEMA’S
We starten naast sport met de thema’s wetenschap en cultuur.
Zo bieden we meer kinderen de kans hun dromen waar te maken.
En zo sluiten we ook beter aan bij het aanbod van partners.

Giovanni van Bronckhorst Foundation
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GIO Summerschool // Voor de kinderen met de grootste achterstand. 1 week op de tofste locaties in R’dam en bij de
oude clubs van Gio.
FC GIO // Voor de kinderen met de grootste achterstand. 1 week ism oud clubs van Giovanni
Home of GIO // Ons veilige thuis, buurthuis, kantoor en leslocatie, midden in de wijk. Voor de kinderen en hun
ouders.
De organisatie is met bovenstaande aan de slag gegaan. Er is een huis van Gio gevonden aan de piekstraat 21A in
Rotterdam. Dit huis bevindt zich in de wijk Feijenoord en is omringd met basisscholen. Van januari t/m april is er hard
gewerkt om het huis van Gio en de Giozone te realiseren.
Er is zoveel mogelijk eigenhandig gedaan. De organisatie heeft 7 dagen per week gewerkt om kosten te besparen.
Hulp van vrienden, familie, vrijwilligers en bestuur is ingeroepen voor de grote klussen, zoals het wegvoeren van
puin, het leggen van een vloer en schilderwerk.

SV GIO MEMBER FOR LIFE
Alle kinderen die lid worden van onze club blijven dat voor hun leven.
We starten vanaf 2020 met reünies en jaarboeken. Ook gaan we een digitale community bouwen.
EXTRA OPLOSSING:
VERBETERSLAG COACHING& OPLEIDING METHODIEK
Al geruime tijd zijn we bezig om ons programma te verbeteren.
We willen dat kinderen hetgeen ze bij ons leren ook thuis, op school, straat en sportclub kunnen toepassen.
Om deze ‘transitie’ te kunnen maken, gaan we ons coaching programma op een aantal belangrijke punten aanpassen.
Dat doen we samen met Paul van Zwam. (Topsportcompany)
ONZE MISSIE:
We bieden kinderen uit onze stad een veilige plek in een sportieve omgeving, zodat ze net als Giovanni en Marieke
hun dromen waar kunnen maken.
ONZE RELEVANTIE:
Alle kinderen verdienen het om te kunnen dromen. Maar in onze eigen stad en andere steden starten ze met een
achterstand en laten hun dromen los. Ze overleven vandaag en dromen niet meer over morgen. In Rotterdam staat
bijna 20% van de kinderen op achterstand.
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ONZE AANPAK
SV GIO // Onze club voor kinderen van 9-12 jaar. In 20 weken aanvoerders van je eigen toekomst . Sport, Cultuur en
Wetenschap.

VA

ONZE BELOFTE:
Elk kind wordt ‘Aanvoerder van zijn eigen Toekomst’ en heeft het vertrouwen om zijn of haar eigen droom waar te
maken.

Giovanni van Bronckhorst Foundation
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Zonder partners zijn wij nergens. De volgende partners hebben bijgedragen aan de realisatie van het huis van GIO en
de GIOZONE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandemakers Keukens: Een prachtige keuken vormt het sociale hart
Leen Bakker: De sfeervolle meubelen geven het pand een echt ‘thuis gevoel’
Calex: Prachtige lampen geven een warme uitstraling
Bloementuin Keijzerswaard: Letterlijk een ‘frisse’ aanvulling
Simonis verf: Alles strak in de lak
123kast.nl: Een bibliotheekkast als centraal middelpunt in de leeshoek
Decathlon: Zonder sportattributen geen sport
Labrie was here: Een streetwise uitstraling in de Giozone die kinderen aanspreekt
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Continuïteit:
S.V.Gio is een programma dat het hele jaar door draait. 2 keer 20 weken het reguliere traject, vakantieprogrammering
en diverse events het hele jaar door in samenwerking met partners uit het sociaal pact.
Het sociaal pact is ontwikkeld door de foundation om er voor zorg te dragen dat de 5 kernwaarden binnen het
programma van S.V.GIO verder worden verduurzaamd. De Giovanni van Bronckhorst Foundation gelooft erin vooral
schoenmaker van eigen leest te blijven, maar ziet wel kansen doormiddel van samenwerking om kinderen langer te
laten deelnemen in het maatschappelijk speelveld.
Om er voor zorg te dragen dat dit kan blijven bestaan, zijn wij afhankelijk van onze partners en diverse fondsen die
ons ondersteunen. Onze dank gaat uit naar:

En zo werd dit:

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.
In februari 2019 mochten Giovanni en Marieke een cheque in ontvangst nemen van maar liefst 100.000 euro t.b.v.
de S.V.GIO SUMMERSCHOOL Rotterdam Diergaarde Blijdorp. Giovanni en Marieke werden, onder het mom van een
afspraak met hun directeur, naar het S.V.GIO Lokaal op de Erasmus Unversiteit gelokt, waar zij compleet verrast
werden door het vlogteam van de Vriendenloterij om deze geweldige bijdrage in ontvangst te nemen. Via deze link
is dit moment te zien. Deze extra projectbijdrage zorgt ervoor dat wij de komende 2 jaar het S.V.GIO Summerschool
concept als pilot kunnen draaien en verder kunnen uitbreiden.
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Op 5 juni jl. heeft deze evaluatie tussen de VriendenLoterij en de Giovanni van Bronckhorst Foundation plaats
gevonden. In september 2020 zal de VriendenLoterij laten weten of zij de ondersteuning met 3 jaar willen verlengen.

GIO

Omgetoverd naar dit:

De VriendenLoterij, vooral de deelnemers van de VriendenLoterij, steunen ons inmiddels al 5 jaar. Met een substantiële bijdrage van 100.000 euro per jaar zorgen zij ervoor dat wij onze continuïteit kunnen waarborgen. Deze vaste
beneficianten bijdrage wordt vermeerderd met de opbrengsten uit de geoormerkte werving welke in 2018 heeft
plaatsgevonden middels een campagne in samenwerking met de Mediamarkt. Elke 3 jaar evalueert de Vriendenloterij met haar beneficianten over de financiën, het gevoerde beleid en de doelstelling van de foundation.
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Na jarenlange ondersteuning heeft Shell besloten om initiatieven te gaan ondersteunen die meer gericht zijn op
techniek. Hiermee komt het partnership teneinde. Enorm dankbaar zijn wij Shell voor de support die ze ons hebben
gegeven. Een ding is zeker, de kinderen zullen de bezoeken aan het kantoor in Rotterdam nooit meer vergeten. Vanaf
deze hoogte was pas echt goed te zien hoe groot de stad Rotterdam eigenlijk is. Iets wat veel van de kinderen nog
niet eerder hadden gezien.
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Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen waarvoor sport en spel niet vanzelfsprekend is. Nederland is één van de
rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een
bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen
sporten. Waarden en skills als respect, weerbaarheid, samenwerken, omgaan met verlies worden geleerd bij het
meedoen aan sporten. Waarden en skills die zo belangrijk zijn in elke fase van ons leven. IT4Kids vindt dat elk kind
moet meedoen!
IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan
projecten van goede doelen die zich inzetten voor kinderen. De Giovanni van Bronckhorst Foundation is sinds begin
2020 een van deze goede doelen. Hier zijn wij ontzettend blij mee.

Ondanks dat a.s.r. al enige tijd in Utrecht gevestigd is, kruipt het Rotterdamse bloed waar het niet gaan kan. Een
bijzondere partner die meer doet dan alleen een financiële ondersteuning. Met hun ‘Week van het geld’ en de enthousiaste medewerkers die elke tranche komen voorlezen en vertellen over de weg die zij bewandeld hebben in het
leven hebben zij ook nog eens een enorme meerwaarde in ons programma.

Naast de bijdrage die IT4Kids aan de foundation doneert, bestaat er de mogelijkheid om oude hardware te doneren.
De opbrengst komt dan ten goede van de Giovanni van Bronckhorst Foundation. Meer informatie hierover is te lezen
via deze link.
Vrienden van de Foundation
Inmiddels hebben we een behoorlijk bestand aan enthousiaste vrienden van de foundation. Uiteenlopende partijen
die elk op zijn of haar manier een bijdrage leveren. Het is voor de foundation enorm waardevol om een dergelijk
mooi vriendenbestand te hebben. Vrienden heb je natuurlijk nooit genoeg. De foundation is altijd actief op zoek naar
partijen die zich ook willen aansluiten en daarmee een geweldige bijdrage geven door kinderen aanvoerder van hun
eigen toekomst te maken, maar ook nog eens een mooi netwerk met zich meebrengt.
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Al bijna vier eeuwen ondersteunt Sint Laurensfonds projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het
opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen. Het
werkgebied is Rotterdam en directe omgeving.
Dankzij de steun die de Giovanni van Bronckhorst Foundation heeft mogen ontvangen van het St. Laurensfonds heeft
zij de continuïteit kunnen bewaken.

VA

Rotterdam World Gateway is de meest geautomatiseerde en innovatieve containerterminal ter wereld, gevestigd op
de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Een inspirerende plek om te zijn. Elk jaar bezoeken de kinderen van
S.V.GIO de terminal en wordt ze verteld hoe groot de Rotterdamse Haven eigenlijk is, de tonnen aan overslag die er
plaats vindt en tal van andere interessante weetjes. Allemaal door gepassioneerde mensen uit het RWG Team. Daarnaast ontvangt de foundation een financiële bijdrage t.b.v. de continuïteit van het project S.V.GIO.
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Jaaroverzicht
15 november 2020:

4 juli 2019:

Het was glitter en glamour dat op vrijdag 15 november de klok sloeg in de grootse RDM Onderzeebootloods. Gehuld in stijlvolle galakleding
maakten de directie, technische staf, spelers en
zakelijke relaties van Feyenoord hun entree. De
ruim 600 gasten van het gracieuze Feyenoord
Galadiner genoten onder meer van een kwalitatief hoogwaardig diner. De grootste bedragen
werden traditioneel binnengehaald tijdens de
veiling, geleid door veilingmeester Benthe Tupker. Mede dankzij de gebundelde krachten kon er
weer worden gesproken van een zeer geslaagde
editie van het Feyenoord Galadiner waar dit jaar
628.470 euro is opgebracht voor de Feyenoord
Foundation en de Giovanni van Bronckhorst
Foundation.

Deze dag mochten we ons FC Gio team uit Londen ontvangen! 3
dagen zullen we deze coaches trainen voor de FC Gio summerschool van 12-16 augustus!

7 juli 2019:
De winnaar van de verhalenwedstrijd wordt
gekozen door Giovanni en Marieke.

12-16 augustus 2019:
De F.C. GIO Summerschool i.s.m. Arsenal en Athlead UK.
30 december 2019:
De Giovanni van Bronckhorst Foundation ontvangt de sleutel van haar nieuwe onderkomen op de piekstraat 21A in de
wijk Feijenoord in Rotterdam.
19 oktober 2019:

7 februari 2020:

N

NI

VAN BRONC

UNDATION

ST

FO

K

OR

5
GIO

H

VA

Het Goedgeldgala van de VriendenLoterij. Zoals elk jaar
een feest, maar dit jaar nog meer vanwege de extra projectbijdrage van 100.000 voor de S.V.GIO Summerschool!
Dank aan alle deelnemers van de VriendenLoterij.

GIO

Een succesvol partnerevent bij Golfclub SEVE. Dit keer werd
er footgolf gespeeld. Verdeeld in teams, begeleid door een
professioneel footgolfer, werden er 9 holes gespeeld. De
geweldige verzorging van SEVE, de enthousiaste partners en
een stralende dag, maakte dit event er een om nooit te vergeten. Een bijzondere gast die dag was meervoudig Wereldkampioen Kickbokser Amira Tahri. De 10-jarige uit Crooswijk
zal als leeftijdgenoot de kinderen van S.V.GIO motiveren en
enthousiasmeren om aanvoerder te worden van hun eigen
toekomst. Individuele winnaar van deze dag was oudste zoon
van Giovanni en Marieke: Jake.

Giovanni van Bronckhorst Foundation

Jaarverslag 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Giovanni van Bronckhorst Foundation

Jaarverslag 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Gebeurtenissen na balansdatum
10 maart 2020:
Erik Zevenbergen (Directeur Diergaarde Blijdorp) en Jacqueline
Jonkhart (Directeur GvBF) mochten een cheque in ontvangst
nemen van Jarno! Jarno werkt bij Cardano en mocht i.v.m. zijn
lange dienstverband een aantal goede doelen ondersteunen. Jarno
koos o.a. het S.V.GIO Summerschool project in Blijdorp.

Er heeft een bestuurswissel plaats gevonden. W.J. Bos heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Benno Leeser.
(1955) Eigenaar en President-Directeur van Gassan Diamonds.
Er zijn 2 docenten, een hoofdcoach en Coördinator Onderwijs in dienst genomen.
De impact van het coronavirus blijft voelbaar voor de foundation. Zo kan er op de S.V.GIO Erasmus Universiteit maar
met groepen van 5 kinderen gewerkt worden om zo de veiligheid van de docenten en coaches te waarborgen. Gezien
de grote ruimte op de Piekstraat kunnen daar de groepen (15 kinderen) gehandhaafd worden. De maatregelen vanuit
de overheid zullen de doorslaggevende factor zijn in de uitvoering van het programma. De Giovanni van Bronckhorst
Foundation zal te alle tijden, waar mogelijk, proberen haar programma doorgang te geven, ook al is dat in beperkte
mate.

10 april 2020:
Diergaarde Blijdorp lanceert de campagne #Samensterk. Deze
actie is bedoeld om enerzijds de kaartverkoop een impuls te
geven, dit is nodig om de negatieve effecten van het coronavirus op de Diergaarde tegen te gaan, en anderzijds om medewerkers van zorginstellingen en diverse maatschappelijke organisaties in Rotterdam van toegangskaarten te voorzien, zodat de
mensen die zij ondersteunen een dagje Blijdorp kunnen mee
maken. De Giovanni van Bronckhorst Foundation. Mocht zich
tot een van deze maatschappelijke initiatieven scharen. Ontzettend gaaf! Op deze manier kunnen wij de deelnemers van S.V.
GIO eens flink verwennen! Het campagne filmpje is hier te zien.

21 april 2020:
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Rotterdamse Kunstenaar Marcel Labrie heeft de eerste van
drie wanden compleet in GIOZONE sfeer gebracht.
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Jaarrekening 2019 - 2020
Inhoudsopgave													

Krimpen aan de IJssel
Lansing 22
2923 BD Krimpen aan de IJssel

Feitelijke vestigingsplaats:
Adres:				
				

Rotterdam
Piekstraat 21A
3071 EL Rotterdam

28
29
30
32
35
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Statutaire vestigingsplaats:
Adres:				
				

Balans per 30 juni 2020 									
		
Staat van baten en lasten over 2019-2020 								
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening					
Toelichting op de balans 										
Toelichting op de staat van baten en lasten 								

GIO

van
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation

Balans per 30 juni 2020
(na bestemming van het resultaat)

Activa						
							
2019-2020
2018-2019
(in euro’s)						
							
Vaste activa						
Materiële vaste activa		
			
43.072 			
19.992
Financiële vaste activa				
15.002 			
956
				
					
58.074			
20.948
							
Vlottende activa						
Vorderingen		
				
75.055 			
67.125
Liquide middelen		
		
686.623 			
581.214
				
					
761.678 		
648.339
									
			
Totaal activa			
					
819.752		
69.287
									=======			========
							
							
Passiva						
							
2019-2020
2018-2019
(in euro’s)						
							
Eigen vermogen						
Stichtingskapitaal		
			
- 			
Overige reserves		
		
636.300 			
592.179
				
					
636.300		
592.179
							
Langlopende schulden			
				
25.000 		
25.000
							
Kortlopende schulden			
				
158.452 			
52.109
									
			
							
Totaal passiva			
					
819.752 		
669.287
									=======			 =======
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Staat van baten en lasten over 2019 - 2020
								
1 juli 2019-			
1 januari 2018( in euro’s)						
30 juni 2020
30 juni 2019
			
Baten (8)			
Baten van bedrijven
					
24.314 		
204.939
Baten Vriendenloterij
				
224.284 		
172.637
Baten Feyenoord gala
				
138.201 			
165.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven
13.750 		
25.000
Baten Laurensfonds
				
- 		
49.000
Baten Gemeente Rotterdam
			
1.056 		
30.000
Baten UEFA
					
- 		
50.000
Afrekening Feyenoord oude jaren
			
34.403 		
										
			
Som van de baten
					
436.008 		
696.575
							====================
====================
Kosten besteed aan doelstelling (9)
			
206.028 		
417.244
Wervingskosten (10)
					
10.243 		
20.571
Afschrijvingen materiële vaste activa (11)
5.516 		
3.824
Kosten beheer en administratie (12)
			
169.861 		
192.768
										
			
Som van de lasten
				
391.648 		
634.407
							====================
====================
			
Saldo financiële baten en lasten (13)
		
238 			
381
										
			
Saldo van baten en lasten
				
44.122 		
61.788
							=====================
====================
			
Bestemming saldo van baten en lasten			
Toevoeging aan:			
Overige reserves
			
		
44.122
61.788
							
44.122
61.788
							====================
====================
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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 2 november 2020.
Deze jaarrekening bevat de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2020.
Doelstellingen van de Stichting
De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen in de meest ruime
zin van het woord.
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.

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.

De Stichting heeft geen financiële derivaten.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
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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.
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Toelichting op de balans
Liquide middelen (4)

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

Overige materiele vaste activa			

Stand per 1 juli 2019
Aanschafwaarde											
23.816
Cumulatieve afschrijvingen					
					
-3.824
Boekwaarde per 1 juli 2019										
19.992
								======================================
Mutaties
Investeringen												
28.596
Afschrijvingen							
					
-5.516
Saldo mutaties												
23.080
							=======================================
Stand per 30 juni 2019
Aanschafwaarde											
52.412
Cumulatieve afschrijvingen					
					
-9.340
Boekwaarde per 30 juni 2020										
43.072
								=======================================
Onder de investeringen gedurende het boekjaar is een bedrag opgenomen van € 24.174 (2018-2019: € 0) welke
betrekking heeft op de investeringen in de nieuwe locatie de Piekstraat. De afschrijving zal starten op 1 juli 2020, de
datum van ingebruikname van de locatie. Derhalve in dit boekjaar nog geen afschrijvingen met betrekking tot deze
investeringen verantwoord.

Financiële vaste activa (2)
Onder de financiële vaste activa zijn waarborgsommen opgenomen van € 15.002(2018-2019: € 956). De toename van
de financiële vaste activa in 2019-2020 heeft betrekking op een in 2019-2020 betaalde waarborgsom van € 14.046
voor de huur van de nieuwe locatie Piekstraat. De looptijd van deze waarborgsommen is langer dan 1 jaar.

Vlottende vorderingen (3)
(in euro’s)						
30 juni 2020
30 juni 2019
			
Nog te ontvangen bedragen						
69.269		
67.125
Pensioenen								
1.104				
0
Vooruitbetaalde kosten					
		
4.682		
0
								
75.055 		
67.124

(in euro’s)						
			
ABN AMRO						
Totaal
					

30 juni 2020
		
		

30 juni 2019

686.623
686.623

581.214
581.214

De liquide middelen zijn ter vrije besteding.

Eigen Vermogen (5)
Bij de oprichting van de Stichting is € 0 kapitaal gestort.
Gedurende het verlengde boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden in het Stichtingskapitaal (2018-2019: geen
mutaties).

Overige reserves
(in euro’s)						
2019-2020
			
Stand per 1 januari
					
592.179 		
Uit resultaatsbestemmingsvoorstel			
		
44.122

2018-2019
530.391
61.788

Stand per 30 juni
					
636.300 		
92.179
							====================
======================

Langlopende schulden (6)

										
>1 jaar en
(in euro’s)				
Rente
> 5 jaar
< 5 jaar		
					
%			
€		
€			
Langlopende schulden per 30 juni 2020		
0		
0		
25.000 		
Langlopende schulden per 30 juni 2019		
0		
0			
25.000 		

Totaal
€
25.000
25.000

De aflossing dient plaats te vinden wanneer beide partijen dit overeenkomen (2018-2019: idem). Over de lening is
geen rente verschuldigd.
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De nog te ontvangen bedragen hebben onder andere betrekking op de bijdrage van de Vriendenloterij € 25.769
(2018-2019: € 37.125), UEFA Foundation € 0 (2018-2019 € 30.000) en Feyenoord € 43.500 (2018-2019: € 0).

Giovanni van Bronckhorst Foundation

Jaarverslag 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Giovanni van Bronckhorst Foundation

Jaarverslag 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten

De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit vooruit ontvangen gelden voor de SV Gio
Zomerschool.

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Huurverplichtingen
De totale huurverplichtingen bedragen € 101.600 (€ 0). De verplichtingen kunnen als volgt worden onderverdeeld:
• < 1 jaar: € 40.640
• 1 – 5 jaar: € 60.960
• > 5 jaar: € 0

De baten inzake het Feyenoord gala heeft betrekking op het gala dat werd gehouden op 15 november 2019 (respectievelijk 5 juli 2018).

Lasten (9)
Kosten besteed aan de doelstelling:
(in euro’s)						
2019-2020
2018-2019
			
SV Gio			
Kosten Feyenoord							
95.000 		
309,403
Personeelskosten
					
42.917 		
12.547
Huurkosten
						
2.938 		
4.075
Bokslessen
						
12.780 		
49.325
VCM									
4.368			
5.124
Ontwikkeling lesmateriaal						
175 				
2.000
Kosten drukwerk en repro						
839 				
1.636
Overige kosten
				
		
0 		
		
378
								
159.018 		
384.488
							===================		===================
FC Gio			
Kosten Athlead voor uitvoering
				
28.595 		
29.180
Kosten T-shirts
						
2.670 		
2.670
Kosten bokslessen
					
787 		
756
Reis- en verblijfkosten
					
1.168 		
127
Kosten drukwerk en repro
		
		
203 		
22
							
33.422 		
32.759
							===================		==================
Kosten SV Gio Zomerprogramma			

		

13.588		

		

0

Totaal kosten besteed aan doelstelling
		
206.028 			
417.244
							===================		==================
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(in euro’s)						
30 juni 2020
30 juni 2019
			
Crediteuren/leveranciers
				
14.798 				
21.266
Reservering vakantiegeld/eindejaarsuitkering
		
4.741 				
2.651
Te betalen loonheffing
					
3.484 		
5.164
Nog te betalen salarissen
				
0 		
2.990
Te betalen pensioenen
				
0				
78
Overige schulden en overlopende passiva
135.429 		
		
19.958
Totaal
							
48.541 		
48.541
							===================		===================

Baten (8)

GIO

Kortlopende schulden (7)

Giovanni van Bronckhorst Foundation

Jaarverslag 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Giovanni van Bronckhorst Foundation

Wervingskosten (10)
(in euro’s)						
2019-2020
			
Kosten werving								
10.243
Kosten relatiebeheer
					
0
Kosten reclame en uitdeelspullen
			
0
										
Totaal									
10.243
							====================

Financiële baten en lasten (12)
2018-2019
10.636
9.671
264
			
73.226
====================

Afschrijvingen materiële vaste activa (11)
(in euro’s)						
2019-2020
			
Overige materiele vaste activa
		
		
5.516
Totaal
							
5.516
							====================

Jaarverslag 1 juli 2019 - 30 juni 2020

(in euro’s)						
2019-2020
2018-2019
			
Rente en kosten bank
				
		
238 		
		
381
Totaal								
238 		
381
							===================		===================

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 (2018-2019: € 0) respectievelijk € 0 (2018-2019: € 0).

2018-2019
3.824
3.824
===================

Kosten beheer en administratie (12)
(in euro’s)						
2019-2020
2018-2019
			
Personeelskosten
					
110.450 		
159.892
Kosten huur kantoor en vergaderruimte
		
33.279 			
12.672
Kosten inrichting nieuwe locatie Piekstraat
		
6.424 			
0
Reis-, verblijf- en representatiekosten
			
3.533 			
4.509
Relatiegeschenken
					
1.173 			
687
Accountantskosten
					
3.000 			
6.597
Telefoon- en internetkosten
				
4.338 			
4.048
Administratiekosten
					
1.075 			
851
Kosten drukwerk en repro						
267 			
767
Assurantiepremie							
1.210 			
605
Overige bureaukosten
			
		
5.111
		
2.140
Totaal									
169.861 		
192.768
							====================
===================

Personeelsbestand

NI

VAN BRONC

FO

UNDATION

K

ST

5
GIO

OR

GIO

N

H

VA

Bij de Stichting waren in 2019-2020 gemiddeld 3 werknemers in dienst (2018-2019: 5) berekend op full time basis.

Giovanni van Bronckhorst Foundation
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Ondertekening van de jaarrekening

Overige gegevens

Rotterdam,

Statutaire resultaatsbestemmingsregeling

Bestuur:

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.

B. Leeser						

M. van Bronckhorst – Wolfers

Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Coronavirus

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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C. Bakker

M. Bangma-Tjaden

GIO

E.G. Jansing						

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.
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