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Aan het bestuur van
Stichting Maccabi Nederland
Honthorststraat 9
1071 DC  Amsterdam

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019
van Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van ba-
ten en lasten over 2019 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Maccabi
Nederland. 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.

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Noordwijk, 23 juli 2020
ABIN accountants B.V.

B. van der Meij MSc
registeraccountant



Stichting Maccabi Nederland

ALGEMEEN

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Maccabi Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
De Stichting heeft ten doel het door educatie, sport en spel verenigen van leden van de joodse gemeenschap
en hun aanverwanten - speciaal doch niet uitsluitend jongeren - in Nederland ten einde de joodse identiteit
en gemeenschapszin binnen de joodse gemeenschap in Nederland te versterken; voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords. 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Initiëren, factiliteren en stimuleren van initiatieven binnen het kader van het doel van de Stichting;
- het (doen) oprichten van verenigingen en andere organisaties op het gebied van educatie, sport en spel;
welke organisaties de naam Maccabi in haar naam zullen dragen;
- het (doen) verzorgen van regelmatige contacten tussen de verschillende organisaties en betrokken
individuen in binnen- en buitenland;
- het (exclusief) organiseren van de Nederlandse deelname aan de Maccabiah in Israël, de Europese
Maccabi Games andere evenementen zoals die worden georganiseerd onder auspiciën van de Maccabi
World Union en European Maccabi Confederation.

Bestuur en directie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

M.L.C. van Gelder (voorzitter)
C. Maijer (secretaris)
D. Beesemer (penningmeester)
J.D. Mendels (bestuurder)
L. Parsser (bestuurder)
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Stichting Maccabi Nederland

RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2019 2018 Mutatie
€ % € % €

Baten 311.751 100,0 151.774 100,0 159.977
Kosten activiteiten -267.959 -86,0 -95.666 -63,0 -172.293

Brutowinst 43.792 14,0 56.108 37,0 -12.316

Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen 33.415 10,7 4.808 3,2 28.607
Overige bedrijfskosten 41.270 13,2 20.998 13,9 20.272

Totaal van som der kosten 74.685 23,9 25.806 17,1 48.879

Totaal van bedrijfsresultaat -30.893 -9,9 30.302 19,9 -61.195

Financiële baten en lasten -656 -0,2 -621 -0,4 -35

Totaal van resultaat -31.549 -10,1 29.681 19,5 -61.230

Buitengewoon resultaat 200.000 64,2 - - 200.000

Totaal van netto resultaat 168.451 54,1 29.681 19,5 138.770
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JAARREKENING
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Stichting Maccabi Nederland

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(vóór resultaatverdeling)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1 2.500 2.500

Liquide middelen 2 226.454 48.094

228.954 50.594
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Stichting Maccabi Nederland

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3 

Overige reserves 206.054 37.603

Kortlopende schulden
Schulden aan verbonden partijen 4 16.301 11.301
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

5 

3.422 1.106
Overige schulden en overlopende passiva 6 3.177 584

22.900 12.991

228.954 50.594
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Stichting Maccabi Nederland

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 7 311.751 151.774

Kosten activiteiten 8 -267.959 -95.666

Brutowinst 43.792 56.108

Lasten

Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen

9 

33.415 4.808
Overige bedrijfskosten 10 41.270 20.998

Totaal van som der kosten 74.685 25.806

Totaal van bedrijfsresultaat -30.893 30.302

Rentelasten en soortgelijke kosten 11 -656 -621

Totaal van resultaat -31.549 29.681

Buitengewoon resultaat 12 200.000 -

Totaal van netto resultaat 168.451 29.681

Resultaatbestemming

Overige reserves 168.451 29.681
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Stichting Maccabi Nederland

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat -30.893 30.302

Verandering in werkkapitaal
Overlopende activa - 2.500
Toename (afname) van overige schulden 9.909 3.390

9.909 5.890

Totaal van kasstroom uit bedrijfsope-
raties -20.984 36.192

Betaalde interest 11  -656 -621
Tegemoetkoming erfpachttegoeden
Gemeente Amsterdam 200.000 -

199.344 -621

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten 178.360 35.571

Totaal van toename (afname) van geld-
middelen 178.360 35.571

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode 48.094 12.523
Toename (afname) van geldmiddelen 178.360 35.571

Geldmiddelen aan het einde van de periode 226.454 48.094

Samenstellingsrapport 10



Stichting Maccabi Nederland

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Maccabi Nederland is feitelijk en statutair gevestigd op Honthorststraat 9, 1071 DC te
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41200498.

Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de
staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
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Stichting Maccabi Nederland

Omzetverantwoording 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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Stichting Maccabi Nederland

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Vorderingen

Overlopende activa 2.500 2.500

Overige vorderingen en overlopende activa

Vereniging Maccabi Tennis 2.500 2.500

In 2015 is liquiditeitssteun verstrekt aan Vereniging Maccabi Tennis in de vorm van een renteloze lening
ad € 10.000. De lening is ultimo 2015 afgewaardeerd naar € 5.000 en ultimo 2018 naar € 2.500. Dit is
verwerkt als sponsoring.

2  Liquide middelen

ABN AMRO Bank .746 2.317 3.183
ABN AMRO Bank .863 1.003 1.003
ABN AMRO Bank .389 6.503 21.471
ABN AMRO Bank .640 199.863 -72
ABN AMRO Bank .918 -5 8.282
ABN AMRO Bank .191 6.224 4.227
ABN AMRO Bank .200 10.549 10.000

226.454 48.094

3  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Overige re-
serves

€

Stand per 1 januari 2019 37.603
Uit resultaatverdeling 168.451

Stand per 31 december 2019 206.054

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

4  Schulden aan verbonden partijen

Rekening-courant Stichting Sportbevordering Nederland Israël 16.301 11.301

5  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.422 1.106
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Stichting Maccabi Nederland

31-12-2019 31-12-2018
€ €

6  Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 1.224 288
Nettolonen 1.579 146
Reservering 13e maand 374 150

3.177 584
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Stichting Maccabi Nederland

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ €

7  Baten

Donaties en sponsoring 174.774 116.092
Deelnemersbijdragen activiteiten 136.977 19.604
Bijdrage kleding/golf - 11.647
Overige - 4.431

311.751 151.774

8  Kosten activiteiten

Kosten activiteiten 267.959 95.666

Kosten activiteiten

Kosten activiteiten 37.522 65.513
Sponsoring Maccabi Tennis 13.000 14.250
Kleding 3.853 9.365
Kosten Maccabi games 196.282 -
Kosten trainer - 5.363
Kosten voetbal 17.302 -
Sponsoring - 1.175

267.959 95.666

9  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 28.269 4.188
Sociale lasten 5.146 620

33.415 4.808

10  Overige bedrijfskosten

Overige personeelsbeloningen 2.135 293
Huisvestingskosten 14.540 5.445
Verkoopkosten 11.876 7.829
Kantoorkosten 1.362 1.347
Algemene kosten 11.357 6.084

41.270 20.998

Overige personeelsbeloningen

Overige personeelskosten 378 -
Reiskostenvergoeding woon-werk 1.757 293

2.135 293

Huisvestingskosten

Betaalde huur 14.540 5.445
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Stichting Maccabi Nederland

2019 2018

€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 6.251 3.071
Representatiekosten 613 4.704
Reis- en verblijfkosten 2.312 54
Congres deelnames 2.700 -

11.876 7.829

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.362 1.347

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 3.569 -
Assurantiepremie 4.629 3.584
Accountantskosten 1.700 -
Bestuurskosten 1.204 2.500
Overige algemene kosten 255 -

11.357 6.084

11  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente en -kosten 656 621

12  Buitengewoon resultaat

Tegemoetkoming erfpachttegoeden Gemeente Amsterdam 200.000 -

Amsterdam, 23 juli 2020

M.L.C. van Gelder C. Maijer D. Beesemer
Voorzitter Secretaris Penningmeester

L. Parsser J.D. Mendels
Bestuurder Bestuurder

Samenstellingsrapport 16




