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Balans

Staat van baten en lasten

Kasstroomoverzicht

Toelichting op de balans en 
staat van baten en lasten
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€ 58.400

4

Ook in 2019 heeft de Stichting 
Sjoerd Dijkstra Foundation (“SJD” 
of “Stichting”) weer een aantal 
projecten ondersteund. Met de 
aangebrachte focus heeft de  
Stichting concrete stappen onder-
nomen om de doelstelling verder  
in praktijk te brengen.  

Stichting
Bij zijn afscheid als actief hotelier 
in 2007 had Sjoerd Dijkstra, grond-
legger van de Eden Hotel Group, 
er behoefte aan een stichting op 
te richten om jonge mensen in het 
“prachtvak” van hotelier, zoals hij 
het graag noemt, een goed uitzicht 
te bieden op een succesvolle  
carrière in dit vak.

Met de oprichting van de Sjoerd 
Dijkstra Foundation ter gelegenheid 
van dit afscheid en ter gelegenheid 
van zijn 50 jarig jubileum als ho-
telier is een start gemaakt met de 
invulling van deze behoefte.

In 2017 is er meer focus aange-
bracht in de doelen die de Stichting 
ondersteunt. De Stichting richt zich 
op kennisuitwisseling en specifiek 
op de ontwikkeling van studenten 
met een passie voor hospitality. 
Daarnaast ondersteunt de Stichting 
maatschappelijke doelen met, bij 
voorkeur, een link met de gastvrij-
heidsindustrie.

Bestuur
Het bestuur is in 2019 ongewijzigd 
voortgezet vanuit 2018. Het bestuur 
heeft in 2019 een viertal keren over-
legd. Bij deze overleggen werden de 
aanvragen en de voortgang van de 
toegezegde projecten besproken.

Aanvragen
In 2019 ontving de Stichting zes 
aanvragen. Bij alle aanvragen is 
besloten een bedrag te doneren. 

Ook in 2019 heeft de Stichting de 
Refugee Company ondersteund. De 

Refugee Company biedt vluchte-
lingen hulp in het opbouwen van 
een bestaan in Nederland. Naast 
de financiële support heeft SJD 
ook tweemaal deelgenomen aan 
een diner waarbij extra sponsoren 
geworven worden.

Door de donatie van de Stichting 
is het mogelijk geworden voor BIO 
Vakantieoord om het MeetingPoint 
te moderniseren.

De Soete Moeder richt zich op 
mensen, met name jongeren, die 
vanwege complexe persoonlijke 
situaties de weg naar werk of oplei-
ding niet zelfstandig bereiken. De 
Soete Moeder heeft ondersteuning 
ontvangen voor de realisatie van 
airconditioning in de kamers van 
Kloosterhotel de Soete Moeder.

Voor het eerst heeft JINC een dona-
tie mogen ontvangen. JINC zet zich 
in voor een samenleving waarbij 
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je achtergrond niet je toekomst 
bepaalt. Dit doen zij door kinderen 
in de leeftijdscategorie 6-16 jaar 
kennis te laten maken met het 
bedrijfsleven en de kinderen te coa-
chen op het gebied van solliciteren 
en studiekeuze. 

Ook medewerkers van Eden Hotels 
zijn ondersteund door de Stich-
ting. Zo werd aan KWF een donatie 
gedaan omdat een medewerker de 
halve marathon liep voor dit goede 
doel. De Stichting heeft de door 
hem opgehaalde donatie verdub-
beld.

De sponsoring van de zwemver-
eniging SWOL zorgt voor betere 
binding en mogelijkheden voor de 
jeugd om zich te verbeteren met 
zwemmen.

Vooruitzichten
De Stichting wil de ingeslagen weg 
verder vervolgen. Ook voor komend 
jaar is de Stichting voornemens zich 
weer in te zetten voor meerdere 
goede doelen. 

Initieel was het plan om in 2020 
ondersteuning te geven aan een 
hotelproject in Midden-Amerika 
waarbij de opbrengsten terugvloei-
en naar de lokale samenleving. 

In februari 2020 is het COVID-19 
ook in Europa aangetroffen. De 
gevolgen voor de hospitality sector 
zijn groot. De maatregelen die de 
overheid trof werden steeds strikter 
waardoor reizen en verblijven tot 
een minimum beperkt was. Dit 
heeft ook gevolgen voor de dona-
ties aan de Stichting en dus ook 
voor de donaties aan de goede 
doelen. Het bestuur heeft gezien  
de onzekere situatie besloten om  
in 2020 het eerste half jaar geen 
donaties te doen. Het bestuur 
houdt contact met de donateurs  
en de goede doelen om de situatie 
op de voet te volgen. 

Het bestuur bedankt Garden  
Capital Group en Eden Hotel Group 
B.V. voor hun geldelijke bijdrage. 
Gezamenlijk hebben we afgelo-
pen jaar gezorgd voor een beetje 
verlichting voor de mensen in onze 
omgeving die het moeilijker heb-
ben. Het bestuur spreekt de wens 
uit om komend jaar minimaal op 
eenzelfde voet verder te gaan. 

Namens het bestuur,

L.D.H. Dijkstra
Voorzitter
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ACTIVA 31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2018

 ref. € € € €

Liquide middelen
Rekening courant  7.726  14.518
Spaarrekening  13.427  26.924
   21.153  41.442

PASSIVA 31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2018

  € € € €

Vermogen A  21.153  41.442
   21.153  41.442

BALANS
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  01-01-2019 t/m 31-12-2019  01-01-2018 t/m 31-12-2018

 ref. €  € €  €

Ontvangen donaties B   177.605   125.000

Donaties C (197.759)   (105.275)
Kantoorkosten D -   (1.361)
Bankkosten E (139)   (138)
Ontvangen rente opbrengsten F 3   2

Totaal lasten    (197.895)   (106.772)

Resultaat    20.290   18.228

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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 01-01-2019 t/m 31-12-2019 01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € € € €

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per begin periode
Rekening Courant  14.518  13.292
Spaarrekening  26.924  9.922
   41.442  23.214

Mutatie resultaat   (20.290)  18.228

Stand per einde periode
Rekening Courant  7.726  14.518
Spaarrekening  13.427  26.924

   21.153  41.442

KASSTROOMOVERZICHT
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TOELICHTING OP DE BALANS EN  
STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
1. Algemene toelichting    
  
1.1 Activiteiten   
De Stichting Sjoerd Dijkstra Foun-
dation is opgericht in 2007. De 
Stichting stelt zich ten doel om 
talentvolle Nederlandse studenten 
met een passie voor hospitality bij 
ontstentenis van eigen middelen de 
kans te bieden een opleiding te vol-
gen. Ook talentvolle medewerkers 
van hotels en restaurants kunnen 
een opleiding volgen om zich verder 
in hun vak te laten ontwikkelen. 
Daarnaast stimuleert de Stichting 
kennisuitwisseling en zet de Stich-
ting zich in voor maatschappelijke 
doelen.

De Stichting is statutair gevestigd 
in Amsterdam en houdt kantoor 
aan de Noordhollandstraat 71 te 
Amsterdam. De Stichting is geregis-
treerd bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 34288387. De Stich-
ting heeft een ANBI status. 

     
 

1.2 Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt 
per 13 september 2017 gevoerd 
door Huub Verweij, Sjoerd Dijkstra, 
Léon Dijkstra (voorzitter) en Joost 
Peeperkorn (secretaris/penning-
meester). Het bestuur verricht zijn 
werkzaamheden onbezoldigd.  
  
2. Grondslagen    
 
2.1 Algemeen  
De jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met de in Neder-
land algemeen aanvaarde verslag-
gevingsregels. De jaarrekening 
is opgesteld in euro’s. Activa en 
passiva worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 
In de balans en staat van baten en 
lasten zijn referenties opgenomen, 
waarmee wordt verwezen naar de 
toelichting. 

De gehanteerde grondslagen van 
waardering en van resultaatbepa-
ling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaand jaar. 

2.2 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit 
banktegoeden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Banktegoeden 
worden aangehouden bij een bank 
met minimaal een AA+ rating.  
    
2.3 Voorzieningen    
Voorzieningen worden gevormd 
tegen concrete of specifieke risico’s 
en verplichtingen die op de ba-
lansdatum bestaan en waarvan de 
omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten.    

3. Toelichting op de balans 
A. Vermogen
Vermogen 31-12-18 € 41.442
Resultaat  € (20.290)
Vermogen 31-12-19 € 21.153

4. Toelichting op de staat van baten 
en lasten 

B. Ontvangen donaties  
Door Eden Hotel Group B.V. wordt 
jaarlijks een donatie van € 25.000 
gedaan. Daarnaast is door  

Garden Capital Group B.V. in 2019  
€ 150.000 gedoneerd. Ook is er geld 
ingezameld door studenten van het 
ROC Amsterdam. Deze studenten 
hebben met medewerking van de 
Stichting een schoolproject kunnen 
afronden. Tijdens dit project is er 
geld opgehaald.

Donaties
Hiernaast zijn de doelen zichtbaar 
die de stichting heeft ondersteund.

Kantoor- en bankkosten  
Kosten gemaakt voor opstelling van 
aktes. De bankrekeningen zijn on-
dergebracht bij Rabobank. Voor het 
houden van de rekening brengt de 
bank kosten in rekening. De kosten 
zijn ongeveer € 35 per kwartaal.   
    
Opbrengst rente 
Er wordt gebruik gemaakt van de 
Rabo Bedrijfsspaarrekening. Het 
rentepercentage over de periode 
1-1-2019 tot en met 31-12-2019 was 
nihil (2018: 0%). 
 

Amsterdam, 15 juni 2020

Stichting Sjoerd Dijkstra  
Foundation

L.D.H. Dijkstra | Voorzitter
Sj. Dijkstra | Lid
H.G.V. Verweij | Lid
J.A.M. Peeperkorn | Secretaris / 
Penningmeester

Stichting de Refugee Company
Het doel van de Refugee Company is 
om mensen met een verblijfsvergun-
ning die hiernaartoe gevlucht zijn zo 
snel mogelijk een nieuw leven op te 
laten bouwen door te ondersteunen 
bij het opbouwen van een netwerk, 
mensen werkervaring op te laten 
doen of aan een betaalde baan te 
helpen. 

€ 58.400

Stichting De Soete Moeder
Stichting de Soete Moeder heeft als 
missie om jonge mensen een kans te 
bieden om te leren en werkervaring 
op te doen. In 2019 is er een donatie 
gedaan ter installatie van aircondi-
tioning.

€ 50.000

Stichting JINC
Stichting JINC zet zich in voor gelijke 
kansen voor ieder kind op de arbeids-
markt. Juist kinderen die opgroeien 
in een omgeving met weinig rolmo-
dellen en veel werkeloosheid krijgen 
nauwelijks een kans om hun dromen 
waar te maken. Kinderen leren solli-
citeren en ontdekken welk werk bij 
hun mogelijkheden en talent past.

€ 35.000

KWF Kankerbestrijding
Een van de medewerkers van Eden 
Hotel Group heeft voor het lopen van 
de marathon van Amsterdam geld 
ingezameld. De Stichting heeft dit 
bedrag verdubbeld.

€ 661

Bio Vakantieoord
Het Bio Vakantieoord is een vakantie-
park voor gezinnen met een ernstig 
gehandicapt kind. Voor gezinnen met 
een gehandicapt kind is een vakantie 
niet vanzelfsprekend omdat de 
nodige aanpassingen in de meeste 
vakantiewoningen ontbreken. Het 
Bio vakantieoord geeft gezinnen de 
kans om een betaalbare vakantie te 
vieren in aangepaste vakantiebunga-
lows met aanvullende voorzieningen. 
In 2019 is een donatie gedaan voor 
de tweede fase van het centrale 
ontvangstgebouw.

€ 50.000

SWOL Zwemvereniging
De sponsoring biedt de vereniging  
de mogelijkheid om de zwem- 
kwaliteiten van de jeugd nog meer  
te verbeteren.

€ 1.500
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