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Bestuursverslag 2020
Bestuur
Het Bestuur van Stichting BDO Fonds bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. In 2020
bestond het bestuur uit de volgende vijf personen:
-

Henk Smeenge, voorzitter;
Joris van der Meer, penningmeester;
Bram Cornelissen, secretaris;
Ard Lucassen, algemeen bestuurslid;
Romy van Garling, algemeen bestuurslid.

Henk Smeenge is per 31-12-2019 uitgetreden als participant bij BDO. Gezien de voorgenomen
beëindiging van het BDO Fonds is in overleg afgesproken dat Henk zijn rol als voorzitter van het
BDO Fonds vooralsnog zal blijven vervullen.
Er zijn geen bedragen inzake honorarium van de bestuursleden ten laste van Stichting BDO
Fonds gebracht. De bestuursleden van Stichting BDO Fonds zijn allen werkzaam (of werkzaam
geweest) bij BDO welke organisatie de bestuursleden heeft gefaciliteerd hun
bestuurswerkzaamheden grotendeels tijdens kantoortijd uit te voeren.
Doelstellingen BDO Fonds
Stichting BDO Fonds is op 1 april 2009 opgericht en heeft als statutaire doelstelling sociaalmaatschappelijke projecten en - initiatieven te ondersteunen door het doen van uitkeringen
aan deze projecten/initiatieven. Het betreft sociaal-maatschappelijke projecten en initiatieven
op zowel nationaal als internationaal niveau. Deze ondersteuning kan zowel financieel van aard
zijn of in natura. Persoonlijke betrokkenheid en inzet van medewerkers zijn daarbij bepalende
factoren voor de toekenning van de financiële bijdragen. Op deze manier wil het BDO Fonds
actief bijdragen aan een betere wereld.
Stichting BDO Fonds wordt door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.
Bestedingen aan doelstelling
Het BDO Fonds heeft zich vanaf het begin met name gericht op het thema ‘maatschappelijke
betrokkenheid’. Uitgangspunt bij oprichting was dat de helft van het jaarlijkse budget van
Stichting BDO Fonds beschikbaar is voor aanvragen die medewerkers van BDO bij het BDO Fonds
kunnen indienen. De andere helft van het jaarlijkse MVO-budget is gereserveerd voor een
corporate project c.q. - samenwerking.
Stichting BDO Fonds heeft in de periode 2009 tot en met 2019 een totaalbedrag van € 1.650.000
ontvangen van de BDO organisatie. Hiervan is per ultimo 2020 afgerond € 1.487.000 besteed.
Vanuit het eind 2019 resterende budget is in 2020 een bedrag ad € 2.265 besteed aan de
afwikkeling van het corporate MVO Project, te weten de Bart de Graaff Foundation. Voorts is in
2020 een bedrag ad € 7.408 (2019: € 31.322) besteed aan aanvragen welke zijn ingediend door
medewerkers van BDO.
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Ontwikkelingen 2020
Projectaanvragen BDO medewerkers
In de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 februari 2020 was het voor medewerkers van BDO
mogelijk een aanvraag in te dienen bij het BDO Fonds. In die periode zijn in totaal 14
aanvragen gehonoreerd met een maximaal totaalbedrag van € 14.950. Als gevolg van de
coronacrisis is een deel van de in 2020 geplande activiteiten gecanceld of verzet. Hierdoor is
van de toekenningen uit 2020 € 4.449 daadwerkelijk uitgekeerd. Voor evenementen die naar
verwachting in 2021 alsnog zullen plaatsvinden is besloten de toezeggingen te laten staan zodat
deze in 2021 alsnog tot uitkering kunnen komen. Op pagina 10 en 11 is een nadere toelichting
op de in 2020 gerealiseerde bestedingen opgenomen. Voor verdere informatie wordt voorts
verwezen naar de website van de Stichting (www.bdo.nl/bdo-fonds).
Corporate MVO project
Met ingang van 1 januari 2016 is het BDO Fonds een 2-jarige overeenkomst (met optie van
verlenging tot 3 jaar) aangegaan met de Bart de Graaff Foundation. De samenwerking met de
Bart de Graaff Foundation is eind 2017 met één jaar verlengd waardoor ook in 2018 een groot
aantal BDO medewerkers zich heeft ingezet voor de coaching en ondersteuning van de vijf door
BDO geadopteerde ‘Bikkels’. Doordat in 2018 één Bikkeltraject voortijdig gestaakt is, is ook in
2019 nog één Bikkel gecoacht en ondersteund door BDO medewerkers. In 2020 is ook dit laatste
Bikkeltraject afgerond en zijn daarnaast via de Bikkelhelpdesk verschillende vragen van Bikkels
beantwoord. Bikkels zijn jonge mensen tussen de 15 en 35 jaar met een levensbepalende
beperking. Zij hebben één doel voor ogen: het opzetten van een eigen onderneming. Daar
zetten ze zich 200% voor in. Ze laten de beperking die ze hebben hun leven niet bepalen. Wij
helpen hen om hun droom te realiseren. Daarnaast draagt BDO bij aan het startkapitaal van de
Bikkels.
In 2020 is geen aanvullende donatie gedaan aan de Bart de Graaff Foundation. Wel is een
totaalbedrag van € 2.265 in de vorm van uren door BDO medewerkers besteed aan de coaching
van Bikkels en beantwoording van helpdeskvragen.
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Ontwikkelingen 2021
Overige ontwikkelingen
In 2018 is de derde mandaatsperiode van het BDO Fonds tot een einde gekomen. Het bestuur
van het BDO Fonds heeft 2018 gebruikt om terug te kijken op 9 jaar BDO Fonds en zich te
oriënteren op de toekomst. Hiertoe heeft zij een visiedocument opgesteld dat medio 2018 is
besproken met de Raad van Bestuur van BDO. Eén van de belangrijke adviezen die uit dit
visiedocument naar voren komt is dat het naar de mening van het BDO Fonds noodzakelijk is om
de duurzaamheidsstrategie van BDO te herzien. Dit heeft geleid tot de oprichting van het BDO
Impact Centre in 2020. Dit Impact Centre geeft richting aan de duurzaamheidsstrategie en
inspireert en faciliteert daarnaast afdelingen en individuele BDO’ers bij keuzes en activiteiten
in het kader van dat beleid. In 2019 is het BDO Fonds in haar huidige vorm gecontinueerd en is
door de Raad van Bestuur van BDO een financiële toezegging gedaan voor 1 jaar. Vanaf 2020
werkt het bestuur aan de afwikkeling van de Stichting die uiteindelijk zal leiden tot opheffing
van Stichting BDO Fonds.
Het BDO Fonds kijkt met gepaste trots terug op haar activiteiten van de afgelopen 10 jaar en is
buitengewoon verheugd met het vervolg wat daaraan gegeven gaat worden middels het BDO
Impact Centre. Het BDO Fonds heeft er alle vertrouwen in dat het thema duurzaamheid
hiermee een vast verankerde plek krijgt binnen de BDO organisatie en daarmee in de komende
jaren aan relevantie zal toenemen.
Eindhoven, 30 april 2021

w.g. Henk Smeenge (voorzitter)

w.g. Joris van der Meer (penningmeester)

w.g. Bram Cornelissen (secretaris)

w.g. Romy van Garling (bestuurslid)

w.g. Ard Lucassen (bestuurslid)
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Balans
Vlottende activa
Rekening-courant BDO Holding B.V.

31 december 2020

31 december 2019

162.592

172.265

162.592

172.265

154.092
154.092

166.730
166.730

8.500

5.535

162.592

172.265

1

Totaal activa
Eigen vermogen
Overige reserve
Bestemmingsreserve

2

Kortlopende schulden
Totaal passiva

Staat van baten en lasten
2020

2019

-

150.000

-

150.000

4

10.373
10.373

28.417
28.417

5

2.265
2.265

12.016
12.016

-

303
303

12.638

40.736

Resultaat Stichting BDO Fonds

-12.638

109.264

Toevoeging/onttrekking:
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Totaal mutaties reserves

-12.638
-12.638

114.264
-5.000
109.264

Baten Stichting BDO Fonds
Bijdrage BDO

3

Som der baten
Lasten Stichting BDO Fonds
Besteed aan doelstellingen
Besteed aan doelstellingen
Kosten acties derden
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie
Beheer en administratie
Som der lasten
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek
2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarbij is de richtlijn (RJ 650) Fondsenwervende
Instellingen gevolgd.
Oprichting
Op 1 april 2009 is door BDO Holding B.V. het BDO Fonds opgericht. ANBI status is toegekend
(RSIN/fiscaal nummer: 8202 89 371). Om de doelstellingen van het BDO Fonds te kunnen
verwezenlijken stelde BDO tot en met 2019 donaties ter beschikking. Deze donaties zijn als
rekening-courant vordering op BDO Holding B.V. opgenomen.
Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of
de vervaardigingsprijs. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro’s, tenzij anders
vermeld.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Schulden
De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde en hebben een looptijd van maximaal
één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat is het verschil tussen de totale baten en de totale lasten. De baten worden
verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd en de lasten zodra ze te voorzien zijn.
Baten
Onder baten wordt verstaan ontvangen donaties en giften, sponsoring, subsidies en overige
opbrengsten.
Lasten
Lasten worden verdeeld, conform richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving, in drie
hoofdgroepen: besteed aan doelstellingen, kosten werving baten en beheer en administratie.
Belastingen
De Stichting BDO Fonds is niet belastingplichtig voor de vennootschap- en omzetbelasting.
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Toelichting op de Balans en Staat van baten en lasten 2020
(alle bedragen in Euro’s)

1

Rekening-courant BDO Holding B.V.

Het BDO Fonds heeft zelf geen liquide middelen ter beschikking, maar haar verplichtingen
worden voldaan door BDO Holding B.V. en in mindering gebracht op genoemde rekening-courant
vordering. In de onderstaande tabel wordt het verloop van de rekening-courant weergegeven
(bedragen in €):
Jaar

Beginstand

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
544.941
400.998
198.648
39.217
61.437
77.941
47.354
68.182
100.831
65.906
172.265

Totaal

Donatie
BDO

Betaald
inzake
doelstelling

Kosten
acties
derden

Kosten
beheer en
administratie

Eindstand

600.000
0
0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0

-27.511
-136.051
-194.327
-152.529
-120.040
-129.956
-173.934
-106.437
-102.747
-169.596
-31.322
-7.408

-7.983
-7.892
-8.023
-6.902
-7.740
-3.540
-3.480
-22.323
-14.493
-15.194
-12.016
-2.265

-19.565
0
0
0
0
0
-3.173
-412
-111
-135
-303
0

544.941
400.998
198.648
39.217
61.437
77.941
47.354
68.182
100.831
65.906
172.265
162.592

1.650.000

-1.351.858

-111.851

-23.699

162.592

Het totaalbedrag inzake “besteed aan doelstellingen 2009-2019” ad afgerond € 1.464.000
bestaat uit de bedragen die aan goede doelen zijn overgemaakt (“betaald inzake doelstelling”)
en de doorbelasting van uren van medewerkers met betrekking tot hun inzet voor onder andere
het corporate MVO project (“Kosten acties derden”) en kan als volgt nader worden
verbijzonderd (bedragen in €):
Stichting Edukans inclusief kosten uren BDO medewerkers
Bart de Graaff Foundation inclusief kosten uren BDO medewerkers
Totaalbedrag MVO projecten BDO medewerkers

556.000
284.000
624.000

Totaal besteed aan doelstellingen in periode 2009 tot en met 2019

1.464.000

De mutatie 2019 in de rekening-courant BDO Holding B.V. ad totaal € -9.673 bestaat uit
betalingen inzake doelstelling ad € -7.408 en kosten van acties derden ad € -2.265. Deze
mutatie wordt op de volgende pagina nader gespecificeerd.
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Verloop rekening-courant BDO Holding B.V.
Mutaties 2020
In 2020 zijn de volgende bedragen betaald
aan de doelstellingen van het MVO Fonds:
Donatie Bart de Graaff Foundation
Uren 2020 inzake begeleiding Bikkels
Totaal inzake Bart de Graaff Foundation
Betalingen inzake projecten 2019
Betalingen inzake projecten 2020
Overige betalingen 2020
Totaal uitgaven 2020

-2.265
-2.265
-2.959
-4.449
-9.673
-

Donatie BDO 2020
Saldo mutaties 2019

2

-9.673

Bestemmingsreserve

Per eind 2018 was een bestemmingsreserve ad € 5.000 gevormd ten behoeve de BDO Fonds
Award 2018. Deze BDO Fonds Award is in 2019 uitgereikt waarmee de bestemmingsreserve eind
2019 volledig is aangewend.
3

Donatie BDO

Als gevolg van het in 2019 genomen besluit Stichting BDO Fonds op termijn op te heffen, wordt
vanaf 2020 geen bijdrage meer ontvangen van BDO. De cumulatieve bijdrage sinds 2009
bedraagt € 1.650.000.

-9-

Stichting BDO Fonds
4

Jaarverslag 2020

Besteed aan doelstellingen

In 2020 zijn de volgende bedragen door BDO betaald:
Stichting dr. Bernard Verbeeten Fonds
Zeeverkennersgroep Sint Joris
Asielzoekerscentrum Amsterdam Zuid-Oost
Giro de Kika
Stichting Kloffie & Co
Stichting Lifegoals
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden
Samenloop voor Hoop
Het magische draadje
Totaal betaald 2020

2.000
1.000
959
750
600
600
500
500
499
7.408

Per ultimo 2020 is een schuld in de balans opgenomen ad totaal € 8.500 (2019: € 5.535). Dit
betreft bijdragen inzake MVO projecten 2019 en 2020 waarvoor het bestuur van Stichting BDO
Fonds vóór 31 december 2020 een toekenning heeft gedaan en waarvan de financiële
afwikkeling naar verwachting 2021 zal plaatsvinden. De hiermee samenhangende projectkosten
zijn in de staat van baten en lasten over 2020 in de rubriek “besteed aan doelstellingen”
verwerkt. Het totaalbedrag van “besteed aan doelstellingen” in 2020 ad € 10.373 bestaat
derhalve uit de betalingen conform voorgaande opstelling (€ 7.408) plus de mutatie van de
schuld inzake toegekende bijdragen (+ € 2.965).
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Kosten acties derden

De kosten van acties door derden betreffen uren van BDO medewerkers ten behoeve van
projecten die tegen kostprijs zijn doorbelast. In 2020 betrof dit voor een bedrag van € 2.265
uren van BDO medewerkers inzake de coaching van een aantal Bikkels bij het opzetten van hun
eigen onderneming.

Overige gegevens
In 2019 is besloten Stichting BDO Fonds op termijn op te heffen. Op dit moment wordt
onderzocht wat hiertoe de mogelijkheden zijn.
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