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Algemeen: 

 
Het jaar 2020 is voor Stichting Football Makes It Happen een jaar geworden om snel te 

vergeten. Wij hadden voor 2020 een serieuze uitbreiding van de activiteiten voor ogen en 

nieuwe, veelbelovende samenwerkingen geïnitieerd met onder meer Jonger Oranje en FC De 

Rebellen. Als gevolg van Corona gingen al geplande evenementen niet door en zijn alle 

fundraisers, projecten en acties in één keer stilgevallen 

 

Met het wegvallen van de evenementen en fundraisers is ook een groot deel van de inkomsten 

weggevallen. Wij zijn heel blij dat wij met de veiling van voetbalshirt qua inkomsten een solide 

basis hebben. Deze basis heeft ons de ruimte geboden om er voor te kiezen de organisatie in 

stand te laten en alle beperkingen en lockdowns ten spijt vast te houden aan de voor de langere 

termijn ingezette koers. Deze keuze brengt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid met zich 

mee. De verantwoordelijkheid bestaat er uit dat het in stand houden van de organisatie de 

komende jaren ook haar vruchten afwerpt. De Stichting moet er zodra de mogelijkheden er 

zijn, weer volop aan de bak en voor zoveel mogelijk zieke kinderen het verschil maken. 

 

2020 is ook het jaar geweest waarin we creatief zijn gaan nadenken over de periode na Corona. 

Zoals het er nu naar uit ziet, worden de meeste beperkende maatregelen in de loop van 2021 

opgeheven en kunnen wij de in 2020 ontwikkelde plannen tot uitvoer gaan brengen 

 

Het doel van de stichting is om ernstig zieke kinderen en de gezinnen met een ziek kind waar 

nodig en mogelijk te helpen en enige verlichting te brengen. De beperkingen hadden ook op 

dit aspect van de organisatie een enorme impact. Hoe kun je immers voor deze gezinnen het 

verschil maken als niets mogelijk is en iedereen in beperking leeft? Met de beperkte 

mogelijkheden die geboden werden, hebben wij een aantal activiteiten kunnen doorzetten. 

Wij hebben bij lange na niet kunnen doen wat we vooraf voor ogen hadden.   

 

 

Met de medewerking van partners en vrienden van de Stichting zijn in 2020 verscheidene 

projecten en acties verzorgd waarbij de bijdrage van de Stichting heeft bestaan uit bemiddeling 

en coördinatie en niet zozeer uit haar financiële inbreng. Door de inzet van haar organisatie en 

netwerk levert de Stichting op deze wijze een waardevolle bijdrage zonder direct haar reserves 

te hoeven aanspreken. Voor een overzicht van alle activiteiten verwijzen wij naar de website.  
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Missie: 

Stichting Football Makes It Happen zet zich in om ernstig zieke kinderen te ondersteunen waar 

verzekeraars en overheid verstek laten gaan. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door het 

organiseren van veilingen van voetbalshirts via Facebook “Bieden op gedragen voetbalshirts”, 

het organiseren van Meet en Greets met voetballers, de verkoop van merchandise, door 

donaties en door het organiseren van projecten en acties. 

 

Visie: 
De Stichting maakt bij haar activiteiten gebruik van het grote bereik van facebook en de liefde 

van haar volgers voor voetbal in het algemeen en voetbalclubs in het bijzonder. Op deze wijze 

wordt een grote, betrokken groep met voldoende koopkracht bereikt. Ofschoon deze formule 

op dit moment succesvol is, richt het bestuur zich voor de toekomst op alternatieve vormen 

van fondsenwerving. De naamsbekendheid van de Stichting en de plaats die de Stichting 

inneemt in het ANBI-landschap spelen hierbij een prominente rol. De komende periode zal de 

Stichting zich derhalve naast de reguliere activiteiten vooral richten op naamsbekendheid en 

imago-ontwikkeling. Om zowel het bereik als de impact van Football Makes IT Happen te 

vergroten en de Stichting ook op lange termijn bestaansrecht te geven, zal de Stichting de 

komende jaren verder moeten groeien en professionaliseren. Hierbij zullen naast de veilingen 

ook alternatieve vormen van fondsenwerving worden ontwikkeld en toegepast. 
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Organisatie en financiën: 
Ook in financiële zin is 2020 een jaar geworden om snel te vergeten. Wij hebben er voor 

gekozen om de organisatie in stand te laten zodat wij in de toekomst op dit fundament 

verder kunnen bouwen.  

 

In 2020 bestonden de inkomsten van de Stichting voor een bedrag van afgerond € 80.000 

uit de veiling van voetbalshirt. Hiernaast ontving de Stichting ca. € 7.500 aan donaties en 

brachten overige fondswervingsactiviteiten ongeveer € 8.500 op.  

 

Het tekort van € 20.433 is onttrokken aan de reserves van de Stichting.   

 
De balans en staat van baten en lasten zijn op de volgende pagina’s opgenomen.  
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BALANS 
 
ACTIVA 

  31-12-2020   31-12-2019 
 € € € € 

Vaste activa 
    

Materiële vaste activa 
 1.512   2.084  

     

Vlottende activa 
    

Voorraden 4.299  3.292  
Vooruitbetaalde bedragen 5.502   -   
Overige vorderingen en overlopende activa  25   2.950   

   9.826    6.242  
     
Liquide middelen 

  43.144   51.006 

       

Totaal   54.482    59.332  

 
 

PASSIVA 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € € € 

Reserves 
    

Algemene reserve     37.109    57.642 
     
     

Kortlopende schulden 
    

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen  5.276    1.690   
Vooruit ontvangen bedragen 11.108   -   
Overige schulden en overlopende passiva  989    -   
 

  17.373    1.690  

       

Totaal   54.482    59.332  
  

https://www.footballmakesithappen.nl/


 

“if you think you are too small to be effective you have never slept with a mosquito” 

 

 

 
 
 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 
 

 2020   2019  
  € € € € 
Baten 

  96.990    141.452  
     
Lasten 

    
Inkoop  45.454  64.164  
Lonen en salarissen  42.447    35.280   
Auto- en transportkosten 5.858  4.167  
Afschrijvingen  472    275   
Overige lasten  15.691   12.262   

Som der lasten 
 

 109.922  
 

 116.148 

Saldo baten -/- lasten 
  -12.932   25.304 

Donaties projecten en goede doelen   -7.601    -7.770  

Onttrekking / Toevoeging aan reserves 
  -20.533    17.534  
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De Stichting heeft in 2020 geen vrijwilligersvergoedingen betaald. Wel heeft de Stichting aan 
een tweetal vrijwilligers een deel van de door hen voor de Stichting gemaakte reiskosten 
vergoed. Deze vergoedingen zijn onder de forfaitaire fiscale bedragen gebleven. De 
onbezoldigde werkzaamheden van de vrijwilligers en het bestuur hebben volledig in het teken 
van de doelstellingen van de Stichting gestaan. 

Samenstelling bestuur 

Henk Schieveen   - Voorzitter 

Stephanie Bruijnzeel  - Penningmeester 

Martijn Koch  - Secretaris 
 

Beloningsstructuur 

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding. Wel kunnen zij onkosten (reiskosten) 

declareren. Van dit recht wordt doorgaans geen gebruik gemaakt.  

 

Samenstelling vrijwilligers 
Wytze Vos - Inkoop voetbalshirts 

Jeroen Heisen - Algemeen 

Mart Jager  - Ontwikkeling en onderhoud website 

Rob Braaksma - Fondsenwerving en algemeen 

Carmen Braaksma - Fondsenwerving en algemeen  

Laurens Bezemer - Fondsenwerving  en algemeen 

Wendy Laumen  - ICT en projectmanagement 
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