INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN ANBI-GERELATEERDE ZAKEN
Het RSIN-nummer van de Special Needs Judo Foundation: 823168530
Beloningsbeleid:
Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement mogen de bestuurders een vergoeding ontvangen
voor gemaakte onkosten. Ook mogen de bestuurders vacatiegeld ontvangen met een maximum zoals
beschreven door de belastingdienst. Voor 2019 en verder: een maximum van € 170 per maand en € 1.700
per jaar
Bestuur en vrijwilligers die ten behoeve van de SNJF reizen met een particuliere auto mogen € 0,19 per km
declareren. Bestuurders en vrijwilligers die met het openbaar vervoer reizen ten behoeve van de SNJF,
mogen de reiskosten openbaar vervoer 2e klasse. Declareren.
Hoofdpunten beleidsplan:
Visie
Het bestuur van de Special Needs Judo Foundation vindt dat het leven van mensen met een handicap zal
verbeteren indien zij in de sport mogelijkheden hebben om deel te nemen aan trainingen en competities.
Daardoor zullen de sporters worden gestimuleerd om hun volledige potentieel aan te spreken ongeacht
hun handicap
Doel:
De statutaire doelstelling van onze stichting is:
•
Het bieden van ondersteuning, begeleiding en faciliteiten op het gebied van de judosport aan
mensen met een beperking om daardoor de beeldvorming over judoka’s met een beperking te
verbeteren.
•
Het verbeteren van gelijkwaardigheid, emancipatie en sociale, educatieve en technische
ontwikkeling, zowel voor projecten van bestaande judo-organisaties als voor op zichzelf staande
projecten
Hoofdpunten beleid
1. Special Needs sportcentrum
Verdergaand onderzoek doen naar de huisvestingsmogelijkheden. De eerste stappen inzake een eigen
onderkomen zijn gezet. Te weten overleg met de gemeente Amstelveen en naburige organisatie.
2. Project meer sporters
Het project meer sporters en uitbreiding technische staf wordt uitgevoerd door de technisch directeur van
de SNJF
3. Project landelijk netwerk
Landelijk netwerk en Landelijke kalender zullen worden uitgevoerd door de technisch directeur
4. Het project wereldwijd netwerk
Zal worden uitgevoerd in de vorm van een participatie in de Special Needs Judo Union door de TD en het
bestuur
5. Project evenementen
Er worden jaarlijks minimaal twee evenementen georganiseerd en er wordt wereldwijs advies gegeven
over de organisatie van evenementen door het bestuur van de SNJF met ondersteuning van een
gespecialiseerde commissie.
6. Project Onderzoek judo voor kinderen met autistische spectrum stoornissen
Wordt uitgevoerd door participanten uit Zweden, Ierland, Zwitserland, Nederland (SNJF) en Italië, de
Ramon Llull University in Barcelona (Spanje), Università degli studi di Genova (Italië). Voor de SNJF zijn de
TD en twee bestuursleden de contactpersonen.
7. Fondsenwerving

De benodigde fondsen worden geworven door het bestuur.
Projectvoortgang en verantwoording
De bij de verschillende acties en projecten genoemde bestuursleden zullen ten behoeve van het bestuur
een voortgangsrapportage verzorgen.
Ons financiële jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.
Kernwaarden
- Verbeter jezelf, in het voordeel van allen
- Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig
- Veilig sporten met plezier
Financiën

Omschrijving
Kas
Algemeen
Spaar
Beter Judo rek
OBG rek
Deelnemers
Matten en toebehoren
Vooruitbet. bedragen
VUB Erasmus+
Jilskefonds
Sociaal fonds
Afschrijving matten
Nog te betalen
Eigen Vermogen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

BALANS per 31-12-2019 en 31-12-2018
2019
2018
2019
2018
Activa
Activa
Passiva
Passiva
69,40 €
380,70
3.187,78 €
6.782,70
5.522,58 €
3.279,35
6.940,95 €
15.676,53
20.859,22 €
20.993,91
3.438,67 €
1.224,50
14.139,30 €
14.139,30
834,00
756,28
€
6.658,22 €
6.877,28
€
1.640,34 €
1.251,40
€
10.496,79 €
8.881,75
€
6.437,21
€
36.952,83 € 39.029,35
55.748,18 € 62.476,99

€

55.748,18 €

62.476,99

Gecomprimeerde V&W-rekening 2019
huren
organisatie
afschrijving
toernooikosten
inkoop
trainer en bestuur
Erasmus
diversen
Inschrijfgeld toernooien
begeleiding
verkoop
lesgeld
Erasmus
sponsor/subsidies
verlies
totaal

V
W
8.738,29
2.202,82
1.615,04
40.854,64
4.139,81
24.000,74
756,28
5.019,23
11.931,41
540,00
2.382,73
32.715,25
756,28
37.234,66
1.766,52
87.326,85 87.326,85

