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1 Financieel rapport
1.1 Informatie over de stichting
Rechtsvorm
De stichting is opgericht op 17 december 2015.

Doelstelling/activiteiten
De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Het bezorgen van een onvergetelijke dag aan zieke kinderen door het organiseren van speciale (race)evenementen
voor deze kinderen met de Furori Mini Monza Racer.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- E.J. Schroor (voorzitter);
- W.H. van Gelder (penningmeester);
- A.M. Biel (secretaris).

ANBI-status
De stichting is per 1 januari 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscale nummer van
de stichting is 85.58.37.317.
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2. Bestuursverslag
Het ging snel in 2016!
Hard ging het jaar voorbij! Hard ging ook de Furori Foundation en het kan alleen maar sneller. We hebben in 2016
meer dan 430 zieke kinderen mogen laten racen. En waren dat mooie momenten. Die lach, die traan, die extase, die
knuffel en die omhelzing. Al met al hebben er ongeveer 600-700 kids in de kuipstoeltjes plaats genomen. Want heel
belangrijk: ook het broertje of zusje van het zieke kind verdient aandacht! Met het gezin waartoe zij behoren.
Even een dag vergeten dat je ziek bent, even een moment van vreugde, even denken aan … Furori maakt dromen
waar. Wij noemen dat als stichtingsbestuur ‘A kids’ dream’. En zo is het!
Zo voelt dat ook als betrokkene, als vrijwilliger en als teamleden. Waar we ook verschenen in 2016, kinderen
stapten beduusd in en kwamen na twee rondes de pitlane in rijden met blije en vooral ontspannen gezichten. Die
blik blijft iedereen bij.
In het eerste jaar van de stichting hebben we vijf locaties aangedaan. Vijf evenementen waarop we zijn aangehaakt.
Dat geeft een mooie basis waarop we in 2017 voort kunnen bouwen. De bedoeling is om in 2017 drie à vier eigen
Furori Racing Days of meer te organiseren. We gaan voor groei in aantal in 2017. Het maximum aantal blijkt in de
loop van dat jaar.
Vet Cool Man op 18 juni te Lelystad
150 gezinnen
Race Against Cancer op 20 juli te Assen
50 kinderen
Heart Race Circuitdag op 15 augustus 2016 te Zandvoort
160 gezinnen
Blauwvinger rally op 3 september te Zwolle
50 kinderen
Kale Kabouter Kup op 24 oktober te Berghem
20 kinderen
Het uiteindelijk aantal events hangt af van de druk op de agenda’s en op de fantastische schil aan vrijwilligers. We
hebben inmiddels een geweldig flexibel team om ons heen staan dat telkens klaar staan in de kenmerkende rode
outfits. Daar zijn we als stichting dankbaar voor en trots op.
De verworven ANBI status van de Furori Foundation helpt ons bij een zorgvuldig en gezond financiële huishouding.
Daarmee kunnen we kleine en grote bedragen als donaties verwelkomen. Ook op dat gebied hebben we stappen
gemaakt die in 2017 verder zullen worden geëffectueerd.
Het post-adres van de stichting is gewijzigd naar Leeghwaterlaan 26, 8024 DZ in Zwolle.
Het fiscaale nummer is 8558.37.317
De samenstelling van het bestuur is sinds de oprichting niet gewijzigd. Voorzitter is Eelco Schroor, penningmeester
is Gert van Gelder en secretaris is Arjan Biel.
Van groot belang zijn de ambassadeurs. Dit zijn Cees Lubber, Laurens Stigter en Rob Kamphues. Er zijn vanuit CL
Classics Racing ook in 2016 een aantal Furori’s verkocht aan ondernemers. Ook de nieuwe eigenaren zullen
worden gevraagd de Furori-trots uit te stralen. Want trots kunnen we zijn.
In 2017 wordt een tweede fase opgestart in de marketing en communicatie. Vooral online via social en middels
website zal er worden gecommuniceerd. Meer daarover in het verslag over komend jaar.
Als bestuur kunnen we zeggen dan 2016 een mooi jaar was wat de basis vormt voor 2017 en de toekomst.
We gaan vol passie verder bouwen aan A kids’ dream!
A.M. Biel
Secretaris
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
31-12-2016
€

17-12-2015
€

6.522

-

6.522

-

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
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31-12-2016
€

17-12-2015
€

2.011

-

4.500
11

-

4.511

-

6.522

-

Passiva
Reserves en fondsen
Stichtingsvermogen
Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
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3.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-12-2015 tot en met 31-12-2016

Baten
Directe kosten ten behoeve van doelstelling

17-12-2015 /
31-12-2016
€
7.053
-4.500

Algemene kosten

2.553
429

Som der lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2.124
-113

Resultaat

2.011

Stichting Furori Foundation
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3.3

Algemene toelichting

Toelichting
Algemene toelichting
Activiteiten
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Furori Foundation bestaan voornamelijk uit:
Het bezorgen van een onvergetelijke dag aan zieke kinderen door het organiseren van speciale (race)evenementen
voor deze kinderen met de Furori Mini Monza Racer.

Adres van de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Furori Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Leeghwaterlaan 26, 8024 DZ te Zwolle, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64778991.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Grondslagen voor de waardering van activa
Vaste activa
Vlottende activa
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.

Grondslagen voor de waardering van passiva
Eigen vermogen
Resultaat van het boekjaar
Het resultaat boekjaar zal toegevoegd worden aan de continuïteitsreserve.

Eigen vermogen
Stichting Furori Foundation streeft een continuïteirsreserve na welke gelijk is aan de te verwachten jaarlijkse
exploitatiekosten, teneinde de activiteiten bij het wegvallen van inkomsten tenminste 1 jaar te kunnen continueren.
Verderd baten en resultaten zullen worden toegevoegd aan de bestellingsreserve en blijven beclaimd voor
toekomstige uitgaven passend binnen de doelstelling van Stichting Furori Foundation.

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
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 financiële verslaggeving
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemene 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.

Som der bedrijfslasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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3.4 Toelichting op de balans
Vlottende activa
31-12-2016
€

17-12-2015
€

6.522

-

Liquide middelen
Rabobank NL17 RABO 0308798279
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Passiva
Reserves en fondsen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtingsver
mogen

Resultaat
boekjaar

Stand per 17 december 2015
Resultaat verslagjaar

€
-

€
2.011

Stand per 31 december 2016

-

2.011

Stichtingsvermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Stand per 17 december 2015
Mutaties boekjaar

Kortlopende schulden

Crediteuren
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
Bankrente en -kosten
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31-12-2016
€

17-12-2015
€

4.500

-

11

-
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3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
17-12-2015 /
31-12-2016
€

Baten
Ontvangen donaties en giften

7.053

Directe kosten ten behoeve van doelstelling
Kosten Furori Racing Day

4.500

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders van Stichting Furori Foundation ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden.

Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Notariskosten oprichting
Overige algemene kosten

57
371
1
429
17-12-2015 /
31-12-2016
€

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente en bankkosten

113

Zwolle, 31 mei 2017

E.J. Schroor
Voorzitter
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A.M. Biel
Secretaris

W.H. van Gelder
Penningmeester
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4 Overige gegevens
4.1 Statutaire regeling omtrent ontbinding en vereffening
In artikel 11 van de statuten van de stichting is het volgende bepaald:
- het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden
- het liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nur beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling
als de stichting
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