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Verslag van het bestuur 

 

Gebeurtenissen in de afgelopen periode 

De stichting heeft zich in de afgelopen periode vooral gericht op de zichtbaarheid van LHBTIQ+ in de 

maatschappij. Twee evenementen hadden in de verslag periode de focus, deelname botenparade 

tijdens gaypride Amsterdam en Pride Park ook onderdeel van Gaypride Amsterdam. 

 

Sportboot Pride Amsterdam tijdens Gaypride Amsterdam 2017 

Stichting Pride and Sports (Pride and Sports) vertegenwoordigde tijdens de botenparade van 2017 de 

LHBTIQ+ sportverenigingen van Amsterdam en omgeving. Door de organisatoren aangewezen als ‘de 

parel in de stoet’ was dit de boot om naar uit te kijken. Met ruim 80 deelnemers van meer dan 10  

sportverenigingen en een aantal vertegenwoordigers van aanpalende belangenorganisaties werd 

aandacht gevraagd voor meer ‘zichtbaarheid’ in de sport  en bewustwording van het 

uitsluitingsmechanisme waar LHBTIQ+ sporters in de reguliere- en topsport vaak mee te maken 

hebben. 

Ook in 2020 lag er weer een Pride and Sports-boot klaar, maar door situatie rondom het Coronavirus 

ging de Pride en dus ook de botenparade in de bestaande vorm helaas niet door. Maar in de zomer 

van 2021 hopen wij als het weer kan, weer mee te varen. 

 

Pride Park 

Pride and Sports organiseert al sinds 2016 tal van sporten tijdens het jaarlijkse Pride (in the) Park, ook 

in 2017 en 2018 was dit het geval. Bij de aftrap van de Prideweek, op een zaterdag in juli en een week 

voorafgaand aan de botenparade, maken bezoekers kennis met Pride and Sports en haar achterban: 

een groot ‘roze’ sportverenigingen.  

Ook in de week die dan volgt kunnen mensen kennismaken met verschillende verenigingen op 

meerdere sportlocaties, waar ook Pride and Sports aanwezig is.  Onder andere tennis, rugby, hockey, 

atletiek, voetbal, zwemmen en volleybal zijn daar vertegenwoordigd. Pride and Sports benadrukt 

daarbij het belang van een veilig sportklimaat en adviseert bezoekers hoe zij zich kunnen inzetten voor 

een inclusiever en veiliger sportbeleid en milieu bij hun eigen vereniging. Daarnaast stelt zij onder 

meer de meest kwetsbare groepen zoals transgendermensen in de gelegenheid deel te nemen aan 

een zelfverdedigingscursus (Krav Maga).  

Het Pride Park en de Pride Sportweek trekken elk jaar vele landelijke en internationale bezoekers. 

 

De positie aan het einde van de verslagperiode 

De som van baten en lasten (€ 30,- negatief) betreft een vordering van het bestuur op de stichting.  
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De visie van het bestuur 

‘jezelf (kunnen) zijn in de sport’! 

Stichting Pride and Sports behartigt als nationale sportkoepel de belangen van LHBTI+-sporters- en 

sportorganisaties in Nederland. ‘Jezelf (kunnen) zijn in de sport’ vereist een veilig sportklimaat en een 

positieve sportcultuur voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit & 

expressie en geslachtskenmerken waarbij mensen gestimuleerd worden zichzelf verder te 

ontwikkelen.  

Stichting Pride and Sports is een ambitieuze vrijwilligersorganisatie met een breed gekwalificeerd 

bestuur. Door met bedrijfsleven, kennisinstellingen en relaties vakkennis uit te wisselen, netwerken te 

delen of gericht onderzoek te laten doen verbetert de zichtbaarheid van LHBTI+ in de sport.  

Met als speerpunten: emancipatie, diversiteit en inclusie in een moderne samenleving in verandering 

met haar veelzijdige en complexe uitdagingen. Het vergroten van (deze) bewustwording zal leiden tot 

het besef dat een bestuurlijk perspectief op diversiteitbeleid een onlosmakelijk onderdeel vormt van 

beleidsdoelstellingen binnen alle (sport-) organisaties, instellingen en bedrijven. 

 

Activiteiten in de toekomst 

In het aankomende jaar zal de het bestuur zicht focussen op het schrijven van een beleidsplan. De 
domeinen waar de focus op zal liggen zijn al bekend, dit zijn: 

a. Sport en Maatschappij; 
b. Sport en het Politieke veld; 
c. Service en Diensten; 
d. Marketing Pride and Sports. 

De hiervoor genoemde domeinen zijn in een aantal thema’s onderverdeeld. Per thema is aangegeven 
wie de doelgroep is, wat het doel is en welk proces gevolgd zal worden dat doel te bereiken. Een 
aantal thema’s hangt nauw met elkaar samen en kunnen bepaalde overlap hebben. 

De genoemde domeinen en thema’s zijn even belangrijk voor het bestuur, de volgorde waarop zij 
benoemd worden zegt niets over de mate van aandacht die elk punt krijgt. 

Sport en Maatschappij 

Onder dit domein zal in de komende verslagperiode de focus worden gelegd op: 

• Verbinding LHBTI met sportclubs 

• Het (internationaal) uitdragen van LHBTI sportcultuur in Nederland 

• Het aangaan en verstevigen van banden met sportbonden 

Sport en het politieke veld 

Onder dit domein zal in de komende verslagperiode de focus worden gelegd op: 
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• Samenwerking met nationale partners 

• Samenwerking met lokale partners 

• Aangaan en verstevigen van banden met prominenten in de sport en politieke wereld 

 

Service en Diensten 

Onder dit domein zal in de komende verslagperiode de focus worden gelegd op: 

• Het openstellen van een juridisch loket 

• Het adviseren en coachen op het gebied van beleid en bestuur 

• Het opzetten van een landelijke vrijwilligersdatabank  
 

Marketing Pride and Sport 

De stichting Pride and Sports streeft de volgende doelen na 

• Pride and Sports wil door zichtbaarheid en verbinding van LHBTI+ en sport een 

toonaangevende bijdrage leveren aan de bewustwording van een samenleving die staat voor 

inclusiviteit en een LHBTI+ vriendelijk klimaat. 

• Het vergroten van bewustwording zorgt ervoor dat diversiteitbeleid een vaste plek krijgt 

binnen de beleidsdoelstellingen van (sport-)organisaties en maatschappelijke instellingen. 
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Jaarrekening 2018 

 

Stichting Pride and Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekjaar:  2018 

Eindigend op:  31-12-2018 
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Adres van de Stichting: 

Zocherstraat 50-c 

1054 LZ  AMSTERDAM 

 

Kvk nummer:   68713592 

RSIN nummer:   857559722 

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 

 

Bestuursleden (was dit de juiste samenstelling?) 

Dennis de Boer (voorzitter) 

Jasper Killian (secretaris) 

Bastiaan Westerhout – Bodijn (penningmeester) 

Niels Wolf 

Jacinta Groos 

Sean Nakagawa 

Rachel Matteman  

Jan Pieter de Lugt 

 

Website:    www.prideandsports.nl  

Datum goedkeuring jaarrekening:  31-05-2019 

  

http://www.prideandsports.nl/
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Balans 

 

Activa         31-12-2018 

  

Liquide middelen      

SNS Bank         € 30 

 

Totaal Activa         € 30 

 

 

Passiva         31-12-2018 

 

Reserves en Fondsen        - 

Bestemmingsfonds project       - 

Totaal bestemmingsreserve       - 

Totaal algemene reserves       -  

Totaal reserves         - 

 

Overige  passiva 

Overige overlopende passiva       € 30 

Totaal overige passiva        € 30 

 

Totaal passiva         € 30   
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Staat van baten en lasten 

 

Baten         31-12-2018 

 

Inkomsten uit donaties en giften      € 394 

Totaal baten van particulieren       € 394 

 

Inkomsten uit baten van andere organisaties     - 

Som van de baten        € 394 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling     € 394 
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Staat van baten en lasten 

 

Lasten         31-12-2018 

 

Besteed aan doelstellingen: 

Overige bestedingen aan doelstellingen      - 

Besteed aan doelstellingen       - 

 

Wervingskosten:          

Totaal wervingskosten        - 

 

Kosten beheer en administratie : 

  Kosten administratie      € 334  

Totaal kosten beheer en administratie      € 334  

 

Rentelasten         € 90 

 

Som van de lasten        € 424 

 

Resultaat        

Saldo baten en lasten        € (30) 
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Algemene toelichting 

Activiteiten 

Stichting Pride and Sports behartigt als nationale sportkoepel de belangen van LHBTI+-sporters- en 

sportorganisaties in Nederland. ‘Jezelf (kunnen) zijn in de sport’ vereist een veilig sportklimaat en 

een positieve sportcultuur voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit & 

expressie en geslachtskenmerken waarbij mensen gestimuleerd worden zichzelf verder te 

ontwikkelen.  

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 

die door de raad voor de jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben 

geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting. 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 

besteed. 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer de derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit 

deel aangemerkt te worden als “bestemmingsfonds”. In dit geval heeft niet het bestuur van de 

stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen 

bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed 

(waaronder fondsen op naam). 
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van 

ontvangst verantwoord als bate. 

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 

hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten 

niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord 

onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten) 

 

Ratio’s 

Omschrijving         2018 

Doelbestedingsratio        n.v.t. 

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving   n.v.t.  

Kosten beheer en administratie/totaal lasten     79% 
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Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 

De jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 

op 31-05-2019. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming 

is opgenomen. 

 

Gebeurtenissen na de balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na de balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 

vermeld. 

 


