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Behandeld door R.D. Veen AA
Kenmerk 2000643R.009 RV/RO
Datum 24 februari 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 3.208 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 318, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Lelystadse Uitdaging te Lelystad is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en
lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Lelystadse
Uitdaging. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Lelystad, 24 februari 2018
MTH accountants & adviseurs B.V.

R.D. Veen 
Accountant-Administratieconsulent              

Dit rapport is digitaal ondertekend.
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2.1                Activiteiten

De activiteiten van Stichting Lelystadse Uitdaging bestaan voornamelijk uit het opzetten en onderhouden van
een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert.

2.2                Bestuurssamenstelling

Eind 2017 was de samenstelling van het bestuur van de stichting als volgt:

Voorzitter: 
- Mevrouw M. Jacobs-Haagen

Penningmeester:
- De heer S.A. Frenay

Secretaris:
- Mevrouw L. Schleeper

Bestuursleden:
- De heer A. Booij
- De heer T. Lansink
- De heer E.G. Cherrat
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BESTUURSVERSLAG OVER 2017

De Lelystadse Uitdaging heeft een mooi jaar achter de rug. De basis staat en de doelstellingen voor 2017 zijn
gehaald. In totaal zijn er meer dan 130 matches gemaakt via de Lelystadse Uitdaging en 96 matches via de
Beursvloer, een samenwerking tussen de Lelystadse Uitdaging en Welzijn Lelystad. Er zijn een aantal grote
evenementen georganiseerd zoals de ontbijtbeenkomst, de Beursvloer, het Sponsor-aspergediner en de
Uitdaging XXL: de Verwendag on tour. Deze evenementen hebben voor veel matches en publiciteit gezorgd.
We krijgen steeds meer bekendheid in Lelystad.

De Lelystadse Uitdaging brengt bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen, met als doel om
uiteenlopende probleemsituaties op te lossen. Elk verzoek om hulp of ondersteuning vanuit maatschappelijke
organisaties wordt bekeken. Daaruit volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die daadwerkelijk wat met die
vraag kunnen en willen doen. Het draait daarbij allemaal om maatschappelijk betrokken ondernemen. In 2018
willen we de Lelystadse Uitdaging verder laten groeien en nog meer matches maken. Daarnaast willen we de
sociale impact vergroten door meer verbindingen te leggen. 

Definitie

De Lelystadse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het lokale
bedrijfsleven. Met als doel gezamenlijk te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Missie

De missie is maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren en organiseren. Dit doen we door
samenwerking tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, door middel
van matches. Als ondernemersnetwerk brengen wij een maatschappelijke organisatie met een vraag in contact
met een bedrijf dat iets kan en wil bieden. Zo helpen zij elkaar en wij helpen hen om maatschappelijke
betrokkenheid in de praktijk te brengen. In 2017 heeft dit geleid tot ruim 130 matches. Tijdens de beursvloer
zijn er 96 matches gemaakt.

Activiteiten

De belangrijkste activiteit van de Lelystadse Uitdaging is het matchen van vragen vanuit maatschappelijke
organisaties en verenigingen met het aanbod vanuit het bedrijfsleven. Het gaat om kennis, kunde, materialen
en diensten. Via de matchgroep worden de matches gerealiseerd en jaarlijks terugkerende activiteiten
georganiseerd. 

Doelgroep

Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Samenwerking

Alle ondersteuners, bestuursleden, jonge honden en oude rotten zijn werkzaam bij bedrijven. Met deze
bedrijven hebben we een bijzondere samenwerking. In 2017 waren meer dan 30 Lelystadse bedrijven
bedtrokken bij de Lelystadse Uitdaging. 

Waarde voor de maatschappelijke organisatie:
"Zelf kom je er niet aan toe dit te regelen en heb je de contacten niet. De Lelystadse Uitdaging geeft ons
toegang tot een waardevol netwerk, waar we veel aan kunnen hebben.'' Suzanne van den Haspel,
trajectbegeleider Kwintes.

Founders & Sponsoren (financiën) 

Founders van de Lelystadse Uitdaging zijn het Oranjefonds, de Gemeente Lelystad, A.S.F. Fischer en
Rabobank Flevoland. Zij maken het werk van de Lelystadse Uitdaging mogelijk. Mede-initiatiefnemer is de
Bedrijfskring Lelystad, zij zorgen voor betrokkenheid binnen het bedrijfsleven. In 2017 hebben we een aantal
nieuwe vrienden mogen verwelkomen: De VN Apotheek, Binnema Groep, C. Van Bemmel. Daarnaast heeft het
sponsor Aspergediner veel geld opgeleverd. 
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De belangrijkste doelstellingen voor 2018 zijn:

! Doelstelling aantal matches: 100
! Vergroten sociale impact van de matches: het realiseren van meer verbindingen en het vergroten van

de maatschappelijke waarde 
! Vergroten bekendheid van de Lelystadse Uitdaging bij ondernemers en maatschappelijke organisaties
! Operationeel team compleet: vacature Virtual assistent en PR-team. Meer inzet van vrijwilligers
! Sponsorwerving: om de activiteiten van de Lelystadse Uitdaging mogelijk te maken worden er in 2018

nog sponsoren, founders en vrienden gezocht. Zij zorgen voor de continuïteit van de Uitdaging. Dit staat
op hoog op de agenda.

! Organisatie Sponsordiner 
! Samenwerking Omroep Flevoland
! Beursvloer 2018 

Stichting Lelystadse Uitdaging
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
voor resultaatbestemming

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen  (1) 250 -
Liquide middelen  (2) 2.958 5.092

 3.208 5.092

 3.208 5.092
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31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Continuïteitsreserve 229 -89

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva 2.979 5.181

 3.208 5.092
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€

Baten 52.005 56.800 27.883

Lasten

Lonen en salarissen  (6) 36.121 36.347 19.858
Huisvestingskosten  (7) 3.675 8.100 600
Kantoorkosten  (8) 1.750 1.750 1.250
Verkoopkosten  (9) 3.951 5.500 2.327
Algemene kosten  (10) 3.000 3.150 2.737
Directe kosten activiteiten/projecten  (11) 3.000 1.200 1.200
Financiële lasten  (12) 190 - -

51.687 56.047 27.972

Resultaat 318 753 -89

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 318 753 -89
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsadres

Stichting Lelystadse Uitdaging (statutaire zetel Lelystad, geregistreerd onder KvK-nummer 66778565) is
gevestigd op Het Ravelijn 381 te Lelystad.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN  DE   JAARREKENING .

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale
waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van
de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan
door (dis)agio of transactiekosten.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Baten

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn
overgedragen aan de koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De
kostprijs van deze verkopen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Overige vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 250 -

2. Liquide middelen

Rabobank 2.958 5.092
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

2017

€

2016

€Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari -89 -
Resultaatbestemming 318 -89

Stand per 31 december 229 -89

4. Kortlopende schulden

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 2.979 5.181

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten 15 14
Nog te betalen communicatiekosten 1.000 1.000
Vooruitontvangen subsidie 1.667 4.167
Overige kosten 297 -

2.979 5.181
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€
5. Baten

Bijdragen partners (in natura) 13.705 17.800 6.550
Founders 5.000 5.000 5.000
Oranjefonds 10.000 10.000 3.333
Gemeente Lelystad 12.500 12.500 12.500
Sponsors 1.500 1.500 500
Vrienden 1.250 5.000 -
ING Bank 2.000 2.000 -
Asperge diner 6.050 3.000 -

52.005 56.800 27.883

6. Lonen en salarissen

Personele inzet 35.393 35.393 19.208
Ondersteuning initiatiefnemer Gerda Geurtsen - 454 650
Onkosten vrijwilligers/stagiaires 728 500 -

36.121 36.347 19.858

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

7. Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak (in natura) 1.800 600 600
Huur Spullenbank (in natura) 1.875 7.500 -

3.675 8.100 600

8. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden (in natura) 300 300 -
Automatiseringslasten (in natura) 250 250 250
Porti (in natura) 200 200 -
Website onderhoud  (in natura) 1.000 1.000 1.000

1.750 1.750 1.250

9. Verkoopkosten

Reklame-, drukwerk en advertentielasten (deels in natura) 3.171 3.000 2.127
Bedanken vrijwilligersgroep einde jaar 30 500 200
Jaarverslag (in natura) 750 2.000 -

3.951 5.500 2.327
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Realisatie

2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€
10. Algemene kosten

Accountantslasten (in natura) 2.500 2.500 2.500
Coöperatie Nederlandse Uitdaging 500 650 -
Overige algemene lasten - - 237

3.000 3.150 2.737

11. Directe kosten activiteiten/projecten

Vergaderkosten (in natura) 1.750 1.000 1.000
Matchgroepbijeenkomsten (in natura) 1.250 200 200

3.000 1.200 1.200

12. Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente en kosten rekening-courant bankiers -190 - -
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