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Toelichting financiële verslaggeving 2020

Omzet
Stichting CPVV ontvangt in 2020 haar inkomsten volledig uit donaties. De weergegeven
omzet is een weergave van de uitgebrachte facturen, allen voor (zakelijke) donaties, deze
omzet uit facturen is volledig uitgesplitst naar ‘donaties algemeen’ en ‘donaties World Cup’
(al naar gelang van de donateur).
Donaties ontvangen voor de World Cup worden volledig gereserveerd voor deze activiteit.
De World Cup stond initieel gepland in 2020, als gevolg van de COVID pandemie is deze
verplaatst naar Augustus 2021. Ten tijde van deze verslaggeving (april 2021) is inmiddels
bekend dat de World Cup verplaatst is naar 2022. Alle ontvangen donaties specifiek voor dit
evenement worden in de jaarverslaggeving opgenomen in een reservering.

Kosten
Oprichtingskosten
De stichting is opgericht op 7 februari 2020. De oprichtingskosten zijn beperkt gebleven tot
€50, de overige oprichtingskosten zijn gedoneerd.
Kosten evenementen
Stichting CPVV heeft één evenement met kosten gehad in 2020, een oefenwedstrijd bij Only
Friends in Amsterdam. De kosten voor evenementen zijn laag gebleven, gezien de COVID
pandemie het organiseren van (betaalde) evenementen heeft beperkt.
Tenues
Alle speelsters van Stichting CPVV hebben in 2020 een volledig trainingstenue ontvangen,
deels gesponsord, deels betaald. Alle speelsters ontvingen een trainingspak, trainingst-shirt,
trainingsbroek en voetbalsokken. Ook zijn de vrijwillige trainers voorzien van trainingspak en
jas.
Kosten World Cup
Voor de World Cup die in augustus 2021 gepland is in Barcelona Spanje, heeft CPVV een
aanbetaling voor gereserveerde vliegtickets gedaan. Ten tijde van deze verslaggeving (april
2021) is inmiddels bekend dat de World Cup verplaatst is naar 2022 in verband met de
COVID pandemie. De gemaakte kosten voor de gereserveerde vliegtickets zullen volledig
gerestitueerd worden in 2021.

Resultaat
De stichting kent in 2020 het volgende resultaat:
•
•

Resultaat uit donaties voor de World Cup ad. € 7.274,25, welke volledig opgenomen
is in een reservering specifiek voor dit evenement.
Een resultaat uit ontvangen donaties ad. € 1.351,16. Deze wordt opgenomen in het
eigen vermogen van de stichting, met als doel deze in 2021 te benutten aan
exploitatiekosten van de stichting, tenues voor nieuwe speelsters en evenementen
voor de speelsters binnen de stichting.

