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Verslag van het bestuur 

 

Gebeurtenissen in de afgelopen periode 

Stichting Pride and Sports is 2020 gestart met het uitwerken van een aantal mediaformats, twee 

hiervan zijn geproduceerd tijden Pride TV, een initiatief van Pride Amsterdam als alternatief 

programma omdat er door de ontwikkelingen rondom Covid-19 minder mogelijk was, dit zijn: 

Pride and Sports on Tour – EuroGames 2022 Nijmegen 

In deze videoreportage van 37 minuten gaat Pride and Sports op zoek naar de relevantie van roze 
sportevenementen in Nederland. Daarnaast onderzoekt zij middels interviews met burgemeesters, 
gedeputeerden, organisators en belangenverenigingen de gesteldheid van LHBTIQ+ acceptatie in de 
sport. Ook wordt de opinie van mensen op straat hierin meegenomen.  

Naast de gesteldheid van LHBTIQ+ acceptatie wordt onderzocht welke stakeholders (bijv. overheden, 
sportverenigingen en – bonden, rolmodellen, trainers en andere betrokkenen) een 
verantwoordelijkheid hierin hebben, wat is hun macht en hoe kunnen zij bijdragen aan een 
inclusievere sportgemeenschap?  

De reportage is uitgezonden tijdens Pride TV – The corona edition op Salto en is beschikbaar op social 
media en internet. 

Pride and Sports als Gamechanger 

In een LIVE TV studiodebat van 40 minuten onderzoekt Pride and Sports met stakeholders waar de 
verantwoordelijkheden liggen van stakeholders op het gebied van LHBTIQ+ acceptatie in de sport. Met 
onder andere de voorzitter van het NOC*NSF, journalisten, gemeenteraadsleden en andere 
belanghebbenden wordt vanuit verschillende perspectieven – aan de hand van stellingen – bekeken 
welke stakeholder welke impact zouden kunnen hebben om discriminatie en uitsluitingsmechanisme 
tegen te gaan.  

De liveshow is uitgezonden tijdens Pride TV – The corona edition op Salto en is beschikbaar op social 
media en internet. 

Pride and Sports ambassadeurs 

Gedurende haar bestaan sinds 2017 richt Pride and Sports haar peilen jonge activistische 
ambassadeurs en rolmodellen die vooruitlopen op hun generatie om uitsluitingsmechanisme in de 
sport tegen te gaan. Deze ambassadeurs helpen Pride and Sports haar missie te verwezenlijken en 
adviseren de stichting op het gebied van strategie met als doel: zoveel mogelijk jongeren bereiken.  

Zichtbaarheid Social Media 

In 2020 heeft de stichting de focus gelegd op zichtbaarheid via social media en het vergroten van haar 

bereik via deze kanalen. Aan het einde van 2020 was het aantal volgers op Instagram gedurende het 

jaar fors gestegen. Inmiddels heeft de stichting meer dan 2.000 volgers.  
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De positie aan het einde van de verslagperiode 

De som van baten en lasten (€ 1.448,-) zal worden toegevoegd aan de algemene reserves. 

 

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 

Subsidieaanvraag Gemeente Amsterdam 

Stichting Pride and Sports is eind 2020 gestart met het vormen van een alliantie voor verschillende 
subsidieaanvragen voor de Gemeente Amsterdam. In dit verband zijn diverse activiteiten bedacht die 
bijdragen aan het vervullen van de missie van de stichting.  

Een deel van de activiteiten kan ook los van de alliantie uitgevoerd worden, in 2021 zal gekeken 
worden naar een passende financiering voor deze activiteiten. 

EuroGames 2021 Copenhagen 

Door middel van het hosten van een ‘Live discussion panel’ tijdens de ‘Human Rights Conference’ in 
Copenhagen – onderdeel van de EuroGames 2021 Copenhagen – bespreekt Pride and Sports de 
laatste actualiteiten op het gebied van sport en inclusiviteit, ze bespreekt beleid en advies van- en 
naar beleidsmakers en debatteert hierover. Wat is nou precies goed beleid en hoe implementeer je dit 
als vereniging, overheid of sportbond? 

Op deze manier blijft Pride and Sports op hoogte van de laatste ontwikkelingen uit het buitenland en 
loopt zij voorop in het adviseren van beleidsmakers en andere stakeholders op het gebied van 
LHBTIQ+ acceptatie en uitsluitingsmechanismen.  
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Op de conferentie worden honderden bezoekers verwacht, het is de bedoeling dat het debat live 
gestreamd wordt op social media en internet. EuroGames 2021 trekt naar verwachten 6.000 tot 7.000 
sporters en host sporttoernooien voor ongeveer 30 sporten. 

Pride Amsterdam 2021 

Stichting Pride and Sports heeft voor de editie van Pride Amsterdam 2021 de volgende activiteiten op 
de planning staan 

Pride TV: Talkshow Pride and Sports – uitsluitingsmechanisme in de sport 

Doel: De problematiek rondom uitsluitingsmechanismen in de sport aan te kaarten. De 

nadruk ligt in het zoeken van mogelijke oplossingen rond de uitsluiting. 

Omschrijving: Gedurende een talk/debatshow van 45 tot 60 minuten worden aan de hand van 

diverse stellingen bekeken hoe het staat met inclusiviteit in de sport. De focus zal 

onder andere liggen op transgender personen en personen van kleur (BIPOC). 

 

PR campagne 10+ Sport Events als onderdeel van Pride Amsterdam 2021 

Doel: De minder bekende sportevenementen die onderdeel zijn van Pride Amsterdam 

onder de aandacht brengen. 

Omschrijving: Crowd sourced online PR campagne om alle sportevenementen die rondom Pride 

Amsterdam plaatsvinden te promoten met als doel meer bezoekers trekken op de 

evenementen en secundair de diversiteit aan programmering rondom Pride 

Amsterdam te benadrukken. 

 

Pride Walk: deelname Regenboog sportverenigingen georganiseerd door Pride and 

Sports 

Doel: Met minimaal 400 leden van de regenboogverenigingen deelnemen aan de Pride 

Walk om deze nog groter en succesvoller te maken. 

Omschrijving: Met 400 sporters tijdens Pride Walk het thema ‘TAKE PRIDE in us’, bewustwording 

creëren rondom het thema ook binnen de sportverenigingen.  

 

Webinar: CO-production University Pride (UvA), The Student Hotel and Pride and 

Sports 

Doel: Een praat- en discussieprogramma met als thema: Hoe creëer je een veilig 

sportklimaat voor de LGBTIQA+ community.  

Omschrijving: Een samenwerking met University Pride en The Student Hotel die samen een aantal 

webinars organiseren met diverse onderwerpen. Pride and Sports zal 1 van deze 

webinars hosten en de inhoud verzorgen. Het webinar is online ‘live’ te volgen. 
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Stand Pride and Sports tijdens Pride Park (regenboog infomarkt) 

Doel: Alle regenboog sport vertegenwoordigen op de Pride and Sports stand tijdens de 

regenboog infomarkt. 

Omschrijving:  De Pride and Sports stand voorziet bezoekers van alle gegevens en mogelijkheden 

rondom regenboogverenigingen in en rondom Amsterdam. 
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Adres van de Stichting: 

Zocherstraat 50-c 

1054 LZ  AMSTERDAM 

 

Kvk nummer:   68713592 

RSIN nummer:   857559722 

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 

 

Bestuursleden 

Jan Pieter de Lugt (voorzitter) 

Niels Wolf (secretaris) 

Anthony van Amesfoort (penningmeester) 

Jacinta Groos 

Biljana Vidovic 

 

 

 

Website:    www.prideandsports.nl  

Datum goedkeuring jaarrekening:  25-04-2021 

http://www.prideandsports.nl/
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Balans 

 

Activa       31-12-2020  31-12-2019 

  

Liquide middelen      

SNS Bank              € 1.743     € 295 

 

Totaal Activa              € 1.743   € 295 

 

 

Passiva       31-12-2020  31-12-2019 

 

Reserves en Fondsen      -   - 

Bestemmingsfonds project     -   - 

Totaal bestemmingsreserve     -   - 

Totaal algemene reserves              € 1.743   € 295  

Totaal reserves                € 1.743   € 295 

 

Overige  passiva 

Overige overlopende passiva     -   - 

Totaal overige passiva      -   - 

 

Totaal passiva                  € 1.743   € 295   
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Staat van baten en lasten 

 

Baten       31-12-2020  31-12-2019 

 

Inkomsten uit donaties en giften    € 1.597   € 1.050 

Totaal baten van particulieren     € 1.597   € 1.050 

 

Inkomsten uit baten van andere organisaties   € 5.250   - 

Som van de baten      € 6.847   € 1.050 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling   € 6.847   € 1.050 
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Staat van baten en lasten 

 

Lasten       31-12-2020  31-12-2019 

 

Besteed aan doelstellingen: 

Overige bestedingen aan doelstellingen           € 4.518   - 

Besteed aan doelstellingen            € 4.518   - 

 

Wervingskosten:                 € 365     

Totaal wervingskosten                 € 365   - 

 

Kosten beheer en administratie : 

  Kosten administratie    € 361   € 634  

Totaal kosten beheer en administratie    € 361   € 634  

 

Rentelasten       € 155   € 91 

 

Som van de lasten                € 5.399   € 725 

 

Resultaat        

Saldo baten en lasten                              € 1.448   € 325 

  



12 

 

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       2020   2019 

Doelbestedingsratio      n.v.t.   n.v.t. 

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

Kosten beheer en administratie/totaal lasten      5%   87% 
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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 25-04-2021. 

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. 

 


