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Aan het bestuur van
Stichting 'Live Your Dream Foundation'  
Oostvaardersdijk 13  
8244PA Lelystad

Harderwijk, 27 september 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap. 

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap opgesteld, waarin de
balans met tellingen van € 924 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 1.046, zijn
opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting 'Live Your Dream Foundation' te Lelystad is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-
en-verliesrekening over 2020 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting 'Live Your Dream Foundation'. 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.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.



 

 

3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 1.000 tegenover  € 5.000 over 2019. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten 7.789 15.449

Lasten

Algemene lasten 1.396 1.299
Projectlasten 5.002 8.819

Som der lasten 6.398 10.118

Resultaat 1.391 5.331

Financiële baten en lasten -345 -333

Saldo 1.046 4.998

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs
Drs. H.A. Bronkhorst RA 
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

2020 was een jaar dat net als vele levens werd gekenmerkt door twee lockdowns en vele restricties in het
menselijk contact. 

Voor LYDF was dat niet anders. Met dientengevolge dat het varen met het schip de "Live Your Dream" de 1,5
meter niet kon waarborgen. De activiteiten met onze chronisch zieke jongeren of jonge Mantelzorgers konden
geen doorgang vinden. De geplande CAMrace naar Noorwegen werd in zijn geheel verplaatst naar 2022. Ook
de tocht met jongeren die in hun leven een weerstand hadden ondervonden van het Ichtus College uit Dronten
werd 2 maal uitgesteld. Deze zal in het Najaar van 2021 of voorjaar 2022 plaats vinden. De intocht van Sint
Nikolaas ging natuurlijk ook niet door. 

Per 1 januari 2020 hebben we met oog op kostenbesparing de boot verplaatst van onze box aan het
Markermeer naar een box in het industriegebied Noordersluis. 
Aan de boot werd het gebruikelijke onderhoud verricht, maar deze heeft 95% van deze periode stil gelegen.
Getuigende de dikke spinrag en lagen herfstbladeren op het dek. 

Veel tijd is gaan zitten in het filosoferen over een aangepaste en/of nieuwe doelstelling om goed aansluiting te
blijven vinden bij de behoefte van de mens. Geïnspireerd door de inzichten van onze tochten in oktober 2019
met als thema "positieve gezondheid". 

De leeftijdsgrens van 30 hadden we al enige tijd losgelaten, om aan behoefte uit de doelgroep te voldoen. Wel
zijn er diverse gesprekken met mogelijke sponsoren gevoerd. Onder andere voor een nieuw set zeilen. Deze
potentiële sponsoren waren allen erg afwachtend ten opzichte van de Corona maatregelen. 

Financieel zijn wij schuldenvrij uit 2020 gekomen. 
Maar voor stichtingen in het algemeen zijn deze periode zwaar en onvoorspelbaar geweest. 
Bij het behouden van werkplekken en personeel komen donaties en sponsoring veelal op een laatste plaats. 

Met afschaffen van de maatregelen en het vaccineren hopen wij dat 2021 mogelijkheden gaat bieden en wij
onze activiteiten weer kunnen opstarten. 

De voorzitter van LYDF 
P.W. Oosterman-van Duist

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 924 6.568

 924 6.568

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

Passiva

Reserves en fondsen  (2)

Overige reserves 924 -122

Kortlopende schulden

Crediteuren - 6.039
Overlopende passiva - 651

- 6.690

 924 6.568

_____________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten  (3) 7.789 15.449

Lasten

Algemene lasten  (4) 1.396 1.299
Projectlasten  (5) 5.002 8.819

6.398 10.118

Saldo voor financiële baten en lasten 1.391 5.331
Financiële baten en lasten  (6) -345 -333

Resultaat 1.046 4.998

Resultaatbestemming

Overige reserves 1.046 4.998

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting 'Live Your Dream Foundation', geregistreerd onder KvK-nummer 60844973,
statutair gevestigd te Lelystad, bestaan voornamelijk uit een brug slaan tussen de belevingswereld van
chronisch zieken en gezonde mensen onder andere door middel van sportevenement, seminars en lezingen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepaling uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
voor kleine rechtspersonen C1, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Baten

Baten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord voor zover
zij op balansdatum gerealiseerd zijn.

Lasten

Lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten in het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingssystematiek.

De baten zijn verantwoord in het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden, respectievelijk het jaar
waarop de subsidie betrekking heeft.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Liquide middelen

Rabobank 924 6.589
Kruisposten - -21

924 6.568

PASSIVA

2. Eigen vermogen

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -122 -5.120
Resultaatbestemming boekjaar 1.046 4.998

Stand per 31 december 924 -122

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

3. Baten

Sponsoring 1.079 15.501
Opbrengst verkopen - 755
Overige verkopen - -807

1.079 15.449

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst. 

Overige bedrijfskosten

4. Algemene lasten

Bestuurskosten - 579
Administratiekosten 213 86
Relatiegeschenken - 179
Kosten website - 36
Scholingskosten 1.083 -
Overige algemene kosten 100 419

1.396 1.299

5. Projectlasten

Kosten Lorient VOR 2015 - 139
Project positieve gezondheid 139 1.583
Reis a Coruna - 684
Bootkosten 4.713 8.107
Drukkosten 150 -
Project sinterklaas 2019 - 26
Reis GoSouth 2019 - -2.400
Project Noorwegen langlauf experience - 109
Rally Lowestoft 2016 - 545
Overige project-en promotiekosten - 26

5.002 8.819

6. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -345 -333

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers 345 333

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Stichting 'Live Your Dream Foundation'. Echter, als gevolg van de uitbraak
van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de
verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog
volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland. Deze
gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. 

Op grond van de financiële positie van Stichting 'Live Your Dream Foundation' per balansdatum acht het
bestuur van Stichting 'Live Your Dream Foundation' een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet
onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de
onderneming.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Lelystad, 27 september 2021

P. van Duist                                                                                  M. van Kippersluis

I. van Dijk                                                                                      L. Hagen
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