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Stichting De Utrechtse Uitdaging
Ter attentie van
p/a Prof. Reinwardtlaan 16
3571 ER Utrecht
De Meern, 1 juli 2019

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting De Utrechtse
Uitdaging te Utrecht.

Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting De Utrechtse Uitdaging te Utrecht is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans en staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht en volgens richtlijnen
en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB Kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer
in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit 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.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens
ten behoeve van de jaarrekening en/of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Met vriendelijke groet,
Leidsche Rijn Adviesgroep B.V.

D. van der Horst
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Resultaten
Bespreking van de resultaten
2018
€

%

Begroting
2018
€
%

€

2017
%

Netto-omzet

49.050

100,0

60.000

100,0

55.805

100,0

Personeelskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

46.379
61
685
881

94,6
0,1
1,4
1,8

56.628
650
2.465

94,4
1,1
4,1

54.740
86
500
213

98,1
0,2
0,9
0,4

Som der bedrijfslasten

48.006

97,9

59.743

99,6

55.539

99,6

1.044

2,1

257

0,4

266

0,4

Netto resultaat

Resultaatanalyse
2018
€

€

Resultaatverhogend
Lagere personeelskosten
Lagere verkoopkosten

8.361
25
8.386

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst
Hogere kantoorkosten
Hogere algemene kosten

6.755
185
668
7.608

Stijging van het resultaat

778

Analyse van de brutowinst
2018
€
Mutatie brutowinst ten gevolge van omzetdaling (€ 49.050 - € 55.805) x 100,0 %
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Meerjarenoverzicht
31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
€
€
€
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

750
32.380
33.130

1.000
4.196
5.196

489
489

1.799
31.331
33.130

755
4.441
5.196

489
489

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

2018
€
Netto-omzet
Brutomarge
Netto resultaat
Netto resultaat
Stichtingsvermogen

49.050
49.050
1.044
1.044
1.799
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2017
€
55.805
55.805
266
266
755

2016
€
489
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Leidsche Rijn Adviesgroep B.V.

D. van der Horst
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Bestuursverslag
Algemene informatie (in het bestuursverslag)
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 2018 verwijzen we graag naar het jaarverslag
2018.
Informatie over de financiële positie
De inkomsten van de Stichting bedragen in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
€ 49.050, terwijl begroot was een bedrag van € 60.000. 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. Het resultaat over 2018 bedraagt €
1.044.
Informatie met betrekking tot bestuur en directie
Het bestuur bestond in 2018 uit Erik Ferweda (voorzitter), Bas Pickkers (penningmeester) en Mariem
Ihattaren en Jeroen Duijvestein(bestuurslid). Als manager van de Utrechtse Uitdaging voor het jaar
2018 wass Inge Voorhout aangesteld. In 2019 zal Martijn van Boetzelaer als penningmeester
toetreden.
Toekomstparagraaf
De gemeente zal in 2019 doorgaan met het verstrekken van subsidie. De bijdrage van de founders
en/of sponsoren zal dienen te groeien met € 15.000. De totale inkomsten worden gepland op €
59.000.
De uitgaven zullen afgestemd worden op de inkomsten. Ruim 90% van de uitgaven worden bepaald
door de kosten van de overeenkomst met de managers. Per 1 februari 2019 zal de functie van
manager worden uitgevoerd door Inge Voorhout in samenwerking met Liesbeth Arends. De totale
uitgaven worden geraamd op € 58.893.
JAARPLAN 2019
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
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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 1a 2 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. Ook burgerinitiatieven kunnen en startende
sociaal ondernemers kunnen bij ons terecht.
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 2019
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 en voor je Stadsie
Doelstelling: in 2019 worden wederom minimaal 100 matches gemaakt
Naast de structurele matches die gemaakt worden, zal er ook in 2019 weer de Beursvloer in
samenwerking met de vrijwilligerscentrale georganiseerd worden.
Doelstelling: In 2019 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: In 2019 is de sociale netwerkborrel in Utrecht een bekend fenomeen en worden
ondernemers enthousiast over de waarde en het plezier van invulling geven van social return. Zo
ontstaat er een groot inspirerend ondernemersnetwerk wat we kunnen inzetten voor het slagen van
onze matches. Maar ook willen we hier het draagvlak om ook financieel te ondersteunen vergroten.
We willen in 2019 4 netwerkborrel geven op bijzondere lokaties gesponsord door het lokale
bedrijfsleven. We willen minimaal 2 nieuwe founders hebben en 5 nieuwe vrienden van.
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 in samenspraak met de gemeente een nieuwe maatschappelijk thema aanpakken
in samenspraak met het bedrijfsleven. Het thema eenzaamheid zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn.
De Utrechtse Uitdaging is onderdeel van het netwerk wat activiteiten organiseert voor initiatieven in
Utrecht. In dit netwerk zitten voor je stadsie, starters4 communities de gemeente, MAEX.
In 2019 is er wederom 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 2019 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. We gaan
de kennisbank verder professionaliseren en een duidelijk bestand aanleggen van ondernemers die
met welke kennis inzetbaar zijn. We maken in 2019 minimaal 10 matches op het gebied van kennis
overdracht.
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. Dit was een
doelstelling in 2018. We houden deze doelstelling voor 2019.
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Doelstelling: In 2019 1 stage of werk ervaringsplek.
In 2018 is dit nog niet gelukt. We hebben nu wel een container en een opslag, maar willen nu de
spullenbank samen met een vrijwilliger beter opzetten en als dit goed loopt daar ook een
werkervaringsplek of sociale arbeidsplek voor inrichten.
Hiervoor zal ook contact gelegd worden met Samen 030 en werkgeversservicepunt In 2019 1 stage
of werk-ervaringsplek.
In 2018 hebben we regelmatig initiatieven laten pitchen bij de Utrechtse Uitdaging tijdens de
matchgroep. In 2019 komt hier nog een extra mogelijkheid bij. Tijdens de netwerkborrel voor
bedrijven kunnen geselecteerde initiatieven op een ludieke manier de aandacht vragen van
bedrijven. Dus naast de Matchgroep, beursvloer en het initiatievenfestival komt er nog een nieuwe
mogelijkheid bij om het bedrijfsleven te betrekken bij je initiatief.
Doelstelling: In 2019 zijn er tijdens de netwerkborrel minimaal 25 initiatieven aanwezig geweest.
Ongeveer 6 per keer en krijgen ze de kans om op een ludieke manier, dus geen pitch en niet alleen
flyeren en praten, de kans om het bedrijfsleven uit te dagen om hun initiatief te ondersteunen. In
2018 is 27 oktober de try out hiervan geweest en dit was een groot succes. Er is hier al direct een
stage plek voor een vluchteling tot stand gekomen.

Pagina 9 van 18

Stichting De Utrechtse Uitdaging

JAARREKENING

Pagina 10 van 18

Stichting De Utrechtse Uitdaging

Balans per 31 december 2018
(na resultaatverdeling)
31 december 2018
€
€

ACTIVA

31 december 2017
€
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren

1

750

1.000

Liquide middelen

2

32.380

4.196

33.130

5.196
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31 december 2018
€
€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

3

Overige reserve

4

31 december 2017
€
€

1.799

755

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende
passiva

5
6

-

1.888

31.331

2.553
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31.331

4.441

33.130

5.196
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Staat van baten en lasten over 2018

2018
€
Netto-omzet
Lasten
Personeelskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Begroting
2018
€

2017
€

7

49.050

60.000

55.805

8

46.379
61
685
881

56.628
650
2.465

54.740
86
500
213

48.006

59.743

55.539

1.044

257

266

9
10
11

Som der bedrijfslasten
Netto resultaat
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting De Utrechtse Uitdaging is feitelijk en statutair gevestigd op p/a Prof. Reinwardtlaan 16,
3571 ER te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61654663.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting De Utrechtse Uitdaging bestaan voornamelijk uit: Het op lokaal niveau
opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk; het bedrijfsleven uit te dagen hulp vragen
van maatschappelijke organisaties door inzet van menskracht, materialen en middelen (met gesloten
beurs) op te lossen; structureel verbindingen tot stand te brengen tussen bedrijven, onderwijs,
lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd met
name voor de meest kwetsbare inwoners vn de gemeente Utrecht.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva 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.
Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld
op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan
de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
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.
Vlottende activa
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente renteinkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
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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 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.
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Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2018 31-12-2017
€
€

1 Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren

750

1.000

31-12-2018 31-12-2017
€
€

2 Liquide middelen
Rabobank

32.380

4.196

Passiva
3 Stichtingsvermogen
Overige reserve
€
755
1.044
1.799

Stand per 1 januari 2018
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2018
2018
€

4 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

2017
€

755
1.044
1.799

489
266
755

Kortlopende schulden

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

31-12-2018 31-12-2017
€
€
-

6 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen kosten

31-12-2018 31-12-2017
€
€
30.000
1.331
31.331
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Begroting
2018
€

2018
€

7 Netto-omzet
Bijdrage Vrienden
Projectinkomsten
Subsidieontvangsten
Bijdrage Founders

1.500
2.550
30.000
15.000
49.050

Begroting
2018
€

2018
€

8 Personeelskosten
Lonen en salarissen

46.379

Managementvergoeding

46.379

Bezoldiging bestuurders

2018
€

9 Verkoopkosten
Representatiekosten

61

2018
€

10 Kantoorkosten
Abonnementen / Contributies
Internetkosten

Accountantskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
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56.628

1.500
625
33.680
20.000
55.805

2017
€
54.740

2017
€
54.740

2018
€

2017
€

Begroting
2018
€

2017
€

Begroting
2018
€

86

2017
€

605
80

500
150

500
-

685

650

500

2018
€

11 Algemene kosten

56.628
Begroting
2018
€

2018
€

Lonen en salarissen

30.000
30.000
60.000

2017
€

Begroting
2018
€

2017
€

726
155
-

1.815
150
500

53
154
6

881

2.465

213
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Analyse verschil uitkomst met budget

2018
€

%

Begroting
2018
€
%

Mutatie
€

%

Netto-omzet

49.050

100,0

60.000

100,0

(10.950)

(18,3)

Personeelskosten

46.379

94,6

56.628

94,4

(10.249)

(18,1)

61

0,1

-

-

685
881

1,4
1,8

650
2.465

1,1
4,1

35
(1.584)

5,4
(64,3)

48.006

97,9

59.743

99,6

(11.737)

(19,6)

1.044

2,1

257

0,4

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten
Netto resultaat

61

787

Utrecht, 1 juli 2019
Stichting De Utrechtse Uitdaging

De heer E. Ferweda
Voorzitter

De heer B. Pickkers
Penningmeester

De heer J. Duijvestein
Bestuurslid
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Mevrouw M. Ihattaren
Bestuurslid

-

306,2

