Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting "John Blankenstein Foundation"

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 3 3 1 6 4 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Dreeslaan 126, 2672 EB, Naaldwijk

Telefoonnummer

0 6 5 1 4 5 2 3 3 0

E-mailadres

info@johnblankensteinfoundation.nl

Website (*)

https://www.johnblankensteinfoundation.nl/

RSIN (**)

8 2 0 2 1 3 0 4 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

C.C. Nederpelt - Blankenstein

Secretaris

J.J. Coolen - van Delden

Penningmeester

J.A.M. van Oosterhout

Algemeen bestuurslid

L.J.O. Manders

Algemeen bestuurslid

T.G. Smeenk

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de sociale acceptatie van homo's en
lesbiennes in de top- en breedtesport door positieve betekenis van sport en homo-zijn
te bevorderen en te verspreiden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Ontwikkelen van en geven van workshops over de acceptatie van LHBTI+ sporters.
Het geven van voorlichting en het houden van presentaties over de thematiek van
LHBTI+ in de sport.
Deelnemen aan paneldiscussies, ronde tafelgesprekken, conferenties in het algemeen
als bij actuele onderwerpen.
Het penvoerderschap van de Alliantie Gelijkspelen alsmede het uitvoeren van
activiteiten en de volledige administratie van de Alliantie Gelijkspelen.
Adviseren van overheden, sportbonden en sportverenigingen bij het opstellen en
uitvoeren van beleid op het gebied van LHBTI+ acceptatie in de sport,
Uitvoeren van de All Together Challenge op International Coming Out Day en Paarse
Vrijdag.
Initiëren, leiden en uitvoeren van (Europese) projecten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Baten als tegenprestatie voor leveringen (waaronder het geven van workshops en
bijeenkomsten, het verzorgen van promotiematerialen, inzet en ondersteuning bij
diverse (in lijn met de doelstelling van de stichting liggende) projecten.
- Subsidiebaten
- Giften
- Fondsenwerving
- Vergoeding als tegenprestaties voor geven van lezingen, workshops, bijeenkomsten
- Europese subsidies zoals Erasmus+
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan projecten en activiteiten in lijn met de doelstelling
van de Stichting. Over het laatst verstreken boekjaar betreft dit op hoofdlijnen:
- Activiteiten en administratie inzake de Alliantie gelijkspelen;
- Het organiseren van workshops en bijeenkomsten.
- Het geven van lezingen en presentaties,
- Deelnemen aan panelgesprekken, discussies en expertmeetings,
- Geven van gastcolleges bij onderwijsinstellingen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het statutaire bestuur c.q. de leden van het beleidsbepalend orgaan ontvangen geen
(arbeids)beloning. De Stichting heeft voorts géén personeel in dienst. Benadrukt wordt
dat het bestuur en de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de
geldende regelgeving.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag 2021.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.johnblankensteinfoundation.nl/verslagen/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

44.993

€

+
€

121.513

+
136.748

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

228.760

89.096

+
€

164.582

89.096

15.235

€

228.760

€

+
€

€
183.767

€

164.582

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

64.178

Totaal

€

228.760

+
€

136.748

€

47.652

€

136.748

+

+

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen
kan voldoen. De hoogte van de continuïteitsreserve is voor een zeer belangrijk deel bepaald op basis van de (verwachte) besteding op projecten welke
(tijdelijk) gedragen dient te worden door de stichting. In verband met de voorfinanciering van onder andere het project Alliantie Gelijkspelen hanteren wij
daarom een hoger eigen vermogen. Voor het onderhavige- en komende boekjaar betreft dit voor een belangrijk deel (de tijdelijke voorfinanciering op) het
project Alliantie Gelijkspelen.
Voor wat betreft de financiering van het project Alliantie Gelijkspelen staan wij onder toezicht van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW.
Jaarlijks dienen wij rapportages in over de voortgang.
Tevens ontvangt de stichting jaarlijks, giften en donaties van derden.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

59.435

€

53.460

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

84.163

€

34.415

Overige baten

€

536

€

3.310

Som van de baten

€

144.134

€

91.185

+

€
€

0

€

59.435

+
0

53.460

€

+

+

€

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

2.943

€

2.601

Voorlichting en bewustwording

€

35.440

€

19.135

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

29.914

Som van de lasten

€

68.297

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-351

€

-359

Saldo baten en lasten

€

75.486

€

56.501

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

€

+

€

38.383

21.736

€

+

€

12.589

€

34.325

+

€

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De
hoogte van de continuïteitsreserve is voor een zeer belangrijk deel bepaald op basis
van de (verwachte) besteding op projecten welke (tijdelijk) gedragen dient te worden
door de stichting. In verband met de voorfinanciering van onder andere het project
Alliantie Gelijkspelen hanteren wij daarom een hoger eigen vermogen. Voor het
onderhavige- en komende boekjaar betreft dit voor een belangrijk deel (de tijdelijke
voorfinanciering op) het project Alliantie Gelijkspelen.
Voor wat betreft de financiering/administratie van het project Alliantie Gelijkspelen
staan wij onder toezicht van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW.
Jaarlijks dienen wij rapportages in over de voortgang.
Tevens ontvangt de stichting jaarlijks, giften en donaties van derden.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
Open
gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

