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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting De Utrechtse Uitdaging
Prof. Reinwardtlaan 16
3571 ER Utrecht
NEDERLAND
Utrecht, 16 mei 2018
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar
2017 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de
bij deze rapportage opgenomen jaarstukken.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
BDO Accountants
namens deze,

A.M. Janssen AA MFSME

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan het bestuur van Stichting De Utrechtse Uitdaging

De jaarrekening van Stichting De Utrechtse Uitdaging is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en
verliesrekening over 2017 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
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving. 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 De Utrechtse Uitdaging.
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 vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Utrecht, 16 mei 2018
BDO Accountants
namens deze,

A.M. Janssen AA MFSME

BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag 2017
Utrecht, 16 mei 2018
Algemene informatie
De Utrechtse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk
dat maatschappelijk betrokken ondernemen in Utrecht stimuleert en organiseert.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. door in de gemeente Utrecht structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen
tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de
leef-kwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van Utrecht, met name voor mensen in een
kwetsbare positie.
2. door het bedrijfsleven uit te dagen om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het
gebeid van menskracht, materialen en middelen met een gesloten beurs op te lossen, zodat deze
organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.
Informatie over de activiteiten
Voor een uitgebreid verslag van de activiteiten in 2017 verwijzen we graag naar het jaarverslag 2017.
Informatie over de financiële positie
De inkomsten van de stichting bedragen in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 €
55.805, terwijl begroot was een bedrag van € 61.000. Op het gebied van nieuwe founders zijn de
doelstellingen niet gehaald, maar op het gebied van subsidie en fondsen wel. De uitgaven van de
stichting zijn navenant aangepast aan de lagere inkomsten.
Informatie met betrekking tot bestuur en directie
Het bestuur bestond in 2017 uit Dinant ten Brinke (voorzitter), Bas Pickkers (penningmeester) en
Mariem Ihattaren (bestuurslid). In de loop van 2017 is erik Ferweda toegetreden als bestuurslid. Als
manager van de Utrechtse Uitdaging is Inge Voorhout aangesteld.
Toekomstparagraaf
De gemeente zal in 2018 doorgaan met het verstrekken van subsidie. De bijdrage van de founders zal
dienen groeien met € 10.000. De totale inkomsten worden gepland op € 60.000.
De uitgaven zullen afgestemd worden op de inkomsten. Ruim 90% van de uitgaven worden bepaald
door de kosten van de overeenkomst met de manager. De totale uitgaven worden geraamd op
€ 59.743.

Jaarplan 2018
Werkwijze van de Utrechtse Uitdaging:
De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van Maatschappelijke organisaties komen binnen bij het
team van de Utrechtse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van
de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt er gekeken aan welk bedrijf het verzoek
wordt gedaan om mee te werken aan het project.
De Matchgroep bestaat uit allerlei ondernemers uit Utrecht. De samenstelling bestaat uit Oude
rotten en Jonge honden, die zich onbetaald inzetten voor de Uitdaging. Oude rotten hebben vaak
een heel groot netwerk bij Utrechtse ondernemers en de Jonge honden zetten zich 1 uur per week in
om de matches te realiseren met toegang tot het netwerk van de Oude rotten.
Stichtingen en verenigingen met een maatschappelijke doelstelling kunnen vragen voor Menskracht,
Middelen en Materialen indienen via onze website.
Doelgroep: wij richten ons op alle bewoners van Utrecht. We vergroten de leef kwaliteit van de
kwetsbare bewoners van Utrecht. Dit doen we door te bemiddelen tussen het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties
PLANNEN 2018
Zeker doorgaan met het maken van alle mooie matches en de verbindingen blijven leggen met
stichtingen en verenigingen en nieuwe initiatieven die zich richten op het verbeteren van de leef
kwaliteit in Utrecht. Dit in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Utrecht.
Doelstelling: in 2018 worden wederom minimaal 100 matches gemaakt
Naast de structurele matches die gemaakt worden, zal er ook in 2018 weer de Beursvloer in
samenwerking met de vrijwilligerscentrale georganiseerd worden.
Doelstelling: In 2018 vindt de Beursvloer weer plaats en worden er minimaal 80 matches gemaakt
We blijven in 2018 steeds bezig om ons ondernemersnetwerk verder uit te breiden.
Doelstelling: Er zijn in 2018 5 nieuwe bedrijven aangesloten in de matchgroep om de slagkracht
van de uitdaging te vergroten. Er is 1 nieuwe founders gevonden om ook de Utrechtse Uitdaging
financieel te borgen. Omdat het vinden van founders lastig blijft, hebben we onze
sponsorcontracten uitgebreid met ook vrienden van de Utrechtse Uitdaging. In 2018 willen we
minimaal 5 vrienden van de Utrechtse Uitdaging hebben voor 500 euro per jaar.
De Utrechtse Uitdaging wil naast de 1 op 1 matches bedrijven meer duurzame relaties aan laten gaan
met stichtingen en verenigingen. Dit doen we door aan te sluiten bij netwerken die zich ook
maatschappelijk inzetten en daar een vaste rol als Uitdaging in aannemen.
Doelstelling: De Uitdaging ondersteunt het crowdfundingsplatform “voor je stadsie” door actief
mensen uit het bedrijfsleven te koppelen aan maatschappelijke initiatieven. Dit kan in
samenspraak met de KNHM, want die zijn zowel partner bij de Utrechtse Uitdaging als voor je
stadsie.
De Uitdaging gaat een verdere samenwerking aan met de Armoede Coalitie om het bedrijfsleven
te betrekken bij de bestrijding van armoede en hier meer begrip voor te kweken. Stichtingen die
zich specifiek inzetten op het gebied van armoede bestrijden zoeken we op en kijken met hen of
we de slagkracht van deze stichtingen nog verder kunnen vergroten met ondersteuning vanuit het
bedrijfsleven.

Met de SIF is regelmatig contact over hun speerpunten en activiteiten. Op evenementen die zij
organiseren en waar inzet/kennis vanuit het bedrijfsleven gewenst is, zullen wij vanuit de
Utrechtse Uitdaging aanwezig zijn.
In 2017 is er veelvuldig gebruik gemaakt van de kennisbank. Er zijn veel burgerinitiatieven die veel
hebben aan de diverse kennis die in ons bedrijvennetwerk aanwezig is. Dit is kennis op het gebied
van financiën, organisatiemodellen, verdienmodellen, juridische kennis, communicatie, social media
etc.
Doelstelling: in 2018 wordt er nog meer gebruik gemaakt van de kennisbank en zal het aanbod
van de kennisbank nog zichtbaarder worden door ook actief aanwezig te zijn op evenementen.
In samenwerking met EY wordt er bij andere uitdagingen in het land een kenniskaravaan
georganiseerd. Hierbij worden regelmatig avonden georganiseerd waarbij deskundigen advies
geven op allerlei vragen die leven bij stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven. Plan is om te
onderzoeken of we dit in 2018 ook in Utrecht in samenwerking met EY dit kunnen organiseren.
De Utrechtse Uitdaging heeft een verbinding tot stand gebracht tussen New Dutch Connections en
de BAM. In 2018 willen we ook bij de BAM een bouwmodule aanbieden voor de jongeren van de
toekomstacademie. De Utrechtse Uitdaging is hierin bemiddelaar en procesbegeleider.
De Utrechtse Uitdaging wil ook een bijdrage leveren aan de doelstelling van de gemeente Utrecht om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te creëren.
Doelstelling: In 2018 willen we de spullenbank samen met een stichting die werkt met een
kwetsbare doelgroep opzetten en daar ook een werk-ervaringsplek of sociale arbeidsplek voor
inrichten.
Er komt meer duidelijkheid en afstemming rondom het aanbod op ondersteuning voor stichtingen,
verenigingen en burgerinitiatieven.
Doelstelling: in 2017 is samen met de partners van voor je stadsie een overzicht gemaakt met wie
wat aanbiedt. Er wordt al wel naar elkaar doorverwezen, maar er wordt ook veel dubbel
aangevraagd. In 2018 willen we voor een nog betere aanmelding en doorverwijzing zorgen, zodat
er minder op verschillende plekken geshopt wordt of partijen niet de beste ondersteuning krijgen
bij hun vraag. En er meer samenwerking komt tussen de verschillende aanbieders.
Er zijn in 2017 al wel wat aanvragen binnengekomen voor sport, maar zeker nog niet het aantal wat
we wilden bereiken.
Doelstelling; De doelstelling van 2017 blijft ook staan voor 2018, want dit kan echt nog beter. Er
worden er meer verbindingen met sport gelegd via verenigingsnetwerk VSU en Harten voor sport.
Er zullen minimaal 5 matches gemaakt worden op het gebied van sport
In 2017 is er geëxperimenteerd met het laten pitchen van organisaties die een aanvraag indienen bij
de Utrechtse Uitdaging
Doelstelling: In 2018 hebben 4 initiatieven/stichtingen/verenigingen gepitcht tijdens de
bijeenkomst van de matchgroep. Naast hun directe aanvraag wordt er meegekeken met de
doelstelling en organisatie van de aanvrager en in korte tijd adviezen en tips gegeven. Als er
daarna blijkt dat dit nog meer verdieping nodig heeft worden er afspraken gemaakt voor 1 of
meerdere vervolgsessies.

JAARREKENING 2017

Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Balans per 31 december 2017
Activa
31-12-2017
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€

31-12-2016
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Nog te ontvangen bijdrage
vrienden
Nog te ontvangen subsidie

1.000

-

-

5.500
1.000

5.500

Liquide middelen

4.196

3.079

Totaal

5.196

8.579
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Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Passiva
31-12-2017
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

755

31-12-2016
€

€
489

755
Kortlopende schulden
Leveranciers en handelskredieten
Overlopende passiva

1.888
2.553

Totaal

12

489

3.775
4.315
4.441

8.090

5.196

8.579

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Staat van baten en lasten over 2017
Begroting 2017
€

2017
€

2016
€

Baten

61.000

55.805

62.500

Som der exploitatiebaten

61.000

55.805

62.500

Personeelskosten
Managementvergoeding

56.628

54.740

56.628

Overige bedrijfskosten
Overige lasten
Algemene kosten

480
3.715

86
713

356
5.029

60.823

55.539

62.013

177

266

487

Stichtingsvermogen

-

755

489

Bestemd resultaat

-

266

487

Som der exploitatielasten
Resultaat
Resultaatbestemming
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Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten
De stichting heeft ten doel de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties,
burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven te bevorderen. Ze bemiddelen in vraag en aanbod van
materialen, menskracht en middelen. Ze stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken
ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving
te ondersteunen.
Locatie feitelijke activiteiten
Utrecht
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Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving, waaronder RJK C1 'organisaties zonder winststreven' en
de van toepassingzijnde richtlijnen in de RJ 650 Fondsenwervende instellingen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

Grondslagen voor waardering activa
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
vennootschap.

Grondslagen voor waardering passiva
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor baten en lasten
Baten
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar
waarop deze betrekking hebben.
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Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Toelichting op balans
Vorderingen
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Nog te ontvangen bijdrage vrienden
Nog te ontvangen subsidie

1.000
-

5.500

Totaal

1.000

5.500

Eigen vermogen
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Stichtingsvermogen

755

489

Totaal

755

489
2017
€

Stichtingsvermogen

Stand 1 januari
Overige mutaties via baten en lasten

489
266
1.244

Stand 31 december

755

Kortlopende schulden
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Leveranciers en handelskredieten

1.888

3.775

Overlopende passiva
Nog te betalen accountantslasten

2.553

4.315

Totaal

4.441

8.090
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Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
Begroting
2017
€
Baten
Subsidieontvangsten
Bijdrage Founders
Bijdrage Oranjefonds
Bijdragen Vrienden
Sponsoring
Projectinkomsten

Werkelijk
2017
€

30.000
30.000
1.000
61.000

Werkelijk
2016
€

33.680
20.000
1.500
625
55.805

30.000
20.000
10.000
2.500
62.500

1.815

1.815

1.815

-

-1.762

2.500

500
150
2.465

500
154
707

500
146
4.961

Lasten
Organisatielasten algemeen
Accountantslasten
Reservering accoutantskosten inzake audit
Oranjefonds
Coöperatie Nederlandse Uitdaging
Banklasten

Personeelslasten
Inge Voorhout

56.628

Kantoor- en huisvestingslasten
Kantoor en porti
Drukwerk en folders
Backup online

150
250
80
480

Overige lasten
Activiteiten/vergaderlasten
Jaarverslag
Onvoorzien

Totaal lasten

250
500
500
1.250
60.823
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54.740

6

56.628

6

68
68

86
0
0
86

356
0
0
356

-

55.539

62.013
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Stichting De Utrechtse Uitdaging, te Utrecht

Overige toelichtingen
Werknemers
2017
fte

Gemiddeld aantal werknemers over periode

2016
fte

Werkzaam binnen Nederland
Werkzaam buiten Nederland

-

-

Totaal

-

-

Ondertekening
Utrecht,
Naam

Handtekening

J. Pickkers
M. Ihattaren
E. Ferweda
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