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Afgelopen jaar stond ook voor 
de Stichting Sjoerd Dijkstra 
Foundation (“Stichting” of “SJD”) 
in het teken van de coronacrisis. 
De coronacrisis heeft ook voor de 
Stichting grote impact. De ont-
vangen donaties zijn lager dan 
voorgaande jaren als gevolg van 
de grote impact op de hospitality 
sector. Daarom heeft de Stichting 
besloten om het aantal uit te keren 
donaties ook te verlagen zodat ont-
vangsten en uitgaven met elkaar in 
overeenstemming blijven.

Desalniettemin heeft de Stichting 
in 2020 een aantal projecten 
ondersteund. Met de aangebrachte
focus heeft de Stichting concrete 
stappen ondernomen om de 
doelstelling verder in praktijk 
te brengen.

Stichting
Bij zijn afscheid als actief hotelier in 
2007 had Sjoerd Dijkstra, grondleg-

ger 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 carrië-
re in dit vak.

Met de oprichting van de Sjoerd 
Dijkstra Foundation, ter gelegen-
heid van dit afscheid en ter gele-
genheid van zijn 50 jarig jubileum 
als hotelier, 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 specifi ek 
de ontwikkeling van studenten met 
een passie voor hospitality.
Daarnaast ondersteunt de Stichting 
maatschappelijke doelen met, bij 
voorkeur, een link met de
gastvrijheidsindustrie.

Bestuur
Het bestuur is in 2020 ongewijzigd 
voortgezet vanuit 2019. Het bestuur 
heeft in 2020 éénmaal digitaal
overlegd. Daarnaast was er veel-
vuldig contact tussen de bestuurs-
leden. Bij deze overleggen werd de
situatie als gevolg van corona 
besproken. Het bestuur is van me-
ning dat er, gezien de onzekerheid,
prudent met de aanvragen omge-
gaan dient te worden.

Aanvragen
De Stichting heeft besloten om een 
drietal aanvragen te honoreren. Dit 
betreft aanvragen waar al
eerder steun toegezegd was.

In 2020 heeft JINC voor de tweede 
maal een donatie mogen ontvan-
gen. JINC zet zich in voor een
samenleving waarbij je achtergrond 
niet je toekomst bepaald. Dit doen 
zij door kinderen in de leeftijds-
categorie 6-16 jaar kennis te laten 
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maken met het bedrijfsleven en de 
kinderen te coachen op het gebied 
van solliciteren en studiekeuze.
Naast de donatie hebben in 2020 
de collega’s van Eden Hotels bijna 
600 kinderen ondersteund in het 
oefenen met solliciteren, geholpen 
taalkennis op te doen en kennis te 
laten maken met de horeca. Alles 
met een grote glimlach bij de 
kinderen en bij onze collega’s. 

Daarnaast is eind januari Yassine 
Lubbe de baas voor een dag 
geweest bij Eden Hotels. Bij dit 
initiatief van JINC krijgen jongeren 
één dag de kans om baas te worden 
bij een bedrijf. Yassine heeft deze 
dag speciaal aandacht gegeven 
aan een geschikte menukaart voor 
jeugd. Ook in 2021 zal Eden Hotels 
weer  deelnemen aan Baas van 
Morgen.

Ook is er een donatie voor Con 
Corazon. Deze stichting zet zich in 
voor het bieden van educatie in
Midden- en Zuid-Amerika. Zij doen 
dit door middel van het exploiteren 
van (kleinschalige) hotels waarbij
het personeel voornamelijk lokaal 
is. Zo is er een voordeel voor de 
lokale bevolking en voor toeristen.

Daarnaast is ook een medewer-
ker van Eden Hotels ondersteunt 
door de Stichting. Haar doel is een 
“bouw-reis” te maken met de Stich-
ting Habitat for Humanity. Samen 
met andere vrijwilligers worden 
huizen gebouwd voor de lokale 
bevolking.

Vooruitzichten
De voorgenomen verwachting om 
geen donaties te doen in het eerste 
half jaar van 2020 is helaas
waarheid geworden. Uiteindelijk is 
het aantal donaties slechts mini-
maal geweest.

De huidige stand van zaken is even 
zorgelijk als een jaar geleden. Hoe-
wel er nu wel gevaccineerd wordt,
blijven de gevolgen voor de hospi-
tality sector groot. De maatregelen 
die de overheid trof werden steeds
strikter waardoor reizen en verblij-
ven tot een minimum beperkt was. 
De verwachting is dat na de zomer
2021 het aantal reisbewegingen 
weer op gang komt. De schaal 
waarop dit gebeurt is nog onzeker.
Het bestuur heeft gezien de onze-
kere situatie besloten om in 2021 
het eerste half jaar geen donaties 
te doen. Het bestuur houdt contact 
met de donateurs en de goede doe-
len om de situatie op de voet te
volgen.

Het bestuur bedankt Garden 
Capital Group en Eden Hotels voor 
hun geldelijke bijdrage. Geza-
menlijk hebben we afgelopen jaar 
gezorgd voor een beetje verlichting 
voor de mensen in onze omgeving 
die het moeilijker hebben. Het 
bestuur spreekt de wens uit om 
komend jaar minimaal op een 
zelfde voet verder te gaan.

Namens het bestuur,

L.D.H. Dijkstra
Voorzitter

Bekijk hier hoe de 
dag  van Yassine is 
verlopen als ‘Baas van 
Morgen'.
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ACTIVA 31 DECEMBER 2020 31 DECEMBER 2019

 ref. € € € €

Liquide middelen
Rekening courant  5.434  7.726
Spaarrekening  5.432  13.427
   10.866  21.153

PASSIVA 31 DECEMBER 2020 31 DECEMBER 2019

  € € € €

Vermogen A  10.866  21.153
   10.866  21.153

BALANS
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  01-01-2020 t/m 31-12-2020  01-01-2019 t/m 31-12-2019

 ref. €  € €  €

Ontvangen donaties B   76.657   177.605

Donaties C (86.787)   (197.759)
Kantoorkosten D -   -
Bankkosten E (162)   (139)
Ontvangen rente opbrengsten F 5   3

Totaal lasten    (86.944)   (197.895)

Resultaat    (10.287)   (20.290)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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 01-01-2019 t/m 31-12-2020 01-01-2018 t/m 31-12-2019

  € € € €

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per begin periode
Rekening Courant  7.726  14.518
Spaarrekening  13.427  26.924
   21.153  41.442

Mutatie resultaat   (10.287)  (20.290)

Stand per einde periode
Rekening Courant  5.434  7.726
Spaarrekening  5.432  13.427

   10.866  21.153

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,
Leon 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 31-12-19 € 21.153
Resultaat  € (10.287)
Vermogen 31-12-20 € 10.867

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 2020  
€ 50.000 gedoneerd. Daarnaast zijn 
er donaties gedaan vanuit gelieerde
leveranciers, die de Stichting en 
haar doelen een warm hart toe 
dragen.

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

Bankkosten  
De bankrekeningen zijn onder-
gebracht bij Rabobank. Voor het 
houden van de rekening brengt de 
bankkosten in rekening. De kosten 
zijn ongeveer € 35 per kwartaal.  
   
Opbrengst rente 
Er wordt gebruik gemaakt van de 
Rabo Bedrijfsspaarrekening. Het 
rentepercentage over de periode
1-1-2020 tot en met 31-12-2020  
was nihil (2018: 0%).
 

Amsterdam, 29 juni 2021

Stichting Sjoerd Dijkstra  
Foundation

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

Stichting Con Corazon
De Stichting Con Corazon gelooft dat iedereen een gelijke kans ver-
dient. In Zuid-Amerika maakt de helft van de tieners zijn school niet 
af. Het geld dat verdient wordt met de exploitatie van hotels wordt 
ge nvesteerd in educatie voor de lokale bevolking. Het concept
zorgt voor drievoudige winst: er ontstaat voor de lokale bevolking de 
mogelijkheid om te werken, om te leren en voor de toeristen om het 
lokale leven beter te leren kennen.

Stichting JINC
Stichting JINC zet zich in voor gelijke kansen voor ieder kind op de ar-
beidsmarkt. Juist kinderen die opgroeien in een omgeving met weinig 
rolmodellen en veel werkeloosheid krijgen nauwelijks een kans om 
hun dromen waar te maken. Zo leren deze kinderen solliciteren en ont-
dekken met coaches welk werk bij hun mogelijkheden en talent past.

Stichting Habitat for Humanity
De stichting stelt zich ten doel het structureel verbeteren van de leef- 
en woonsituaties in ontwikkelingsgebieden. In samenwerking met 
vrijwilligers en de toekomstige huiseigenaren bestrijdt de stichting 
armoedebehuizing. Deze samenwerking stimuleert de eigenwaarde en
zelfontplooiing van de toekomstige huiseigenaren. Door het uitzenden 
van vrijwilligers worden de samenwerking met ontwikkelingsgebieden 
en het intercultureel begrip bevorderd.  

De stichting zal daartoe in de breedste zin des woords:
-  Fondsen werven voor het opzetten en (mede-)financieren van huis-

vestingsprojecten voor de armen in de wereld;
-  Vrijwilligers werven en uitzenden om de huisvestingsprojecten 

(mede) te realiseren;
-  Voorlichting en educatie geven teneinde de bewustwording van de 

nood op het gebied van armoedebehuizing te stimuleren.

Het gedoneerde bedrag is gebruikt ter ontwikkeling van een huis in 
Cambodja.

€ 49.876

€ 35.910

€ 1.001
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