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ALGEMEEN
Missie en visie
PSV is zich ervan bewust dat haar status als een van de grootste voetbalclubs in Nederland
maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De club bevindt zich in de positie
- en is daarmee vereerd - een positieve invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van de
maatschappij. Met tal van projecten toont PSV, middels PSV Foundation die maatschappelijke
betrokkenheid. Maatschappelijke betrokkenheid is een van de kernwaarden van PSV. De andere
vier kernwaarden van de club zijn resultaatgerichte professionaliteit, betrouwbaarheid, gastvrije
service in Brabant en innovatief ondernemerschap. Deze waarden zijn de bouwstenen van onze
maatschappelijke activiteiten.
PSV Foundation heeft ten doel, met aan PSV en voetbal gerelateerde maatschappelijke
activiteiten en projecten, een positieve bijdrage te leveren aan de regio Eindhoven. Dit ten
einde de leefsituatie van individuele personen, groepen en wijken te verbeteren en voorts al
wat hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Op een hartelijke, betrokken en oprechte manier wil PSV Foundation verbondenheid stimuleren,
voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden en een gevoel van trots creëren. We zien
maatschappelijke betrokkenheid als een natuurlijk onderdeel van ons handelen, vooral in de
nabije omgeving. Het zit in ons hart, evenals voetbal.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1.	Maatschappelijke activiteiten te organiseren die gericht zijn op het positief beïnvloeden
van het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord.
2.	Het doorbreken van barrières waardoor individuen en groepen kunnen deelnemen aan
activiteiten en mogelijkheden bieden die gericht zijn op het verbeteren van het fysieke en
geestelijke welzijn.
3.	Het stimuleren van een actieve en gezonde lifestyle door het creëren van projecten die
gericht zijn op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van de gezondheid.
Ambitie
De ambitie van PSV Foundation is om op maatschappelijk vlak ‘de ideale voorzet voor iedereen’
te geven, dé verschilmaker te zijn in de regio Eindhoven en niet alleen kampioen te worden op
het veld, maar ook daarbuiten. Daarnaast wil PSV Foundation dé katalysator zijn voor
organisaties in de regio Eindhoven die een maatschappelijk doel nastreven.
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Pijlers
PSV Foundation richt zich op de volgende pijlers om de maatschappelijke rol vorm te geven:
• Sportiviteit en gezondheid
• Participatie
• Innovatie
• Educatie
• Respect
Oprichting
Stichting PSV Foundation, gevestigd in Eindhoven, is een stichting opgericht bij notariële akte
op 10 januari 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17104199.
Met ingang van 1 januari 2018 is Stichting PSV Foundation aangemerkt als een Algemeen Nut
Beoogde Instelling (ANBI)
Bestuur en werkwijze
Het beleid van de stichting wordt bepaald door het bestuur in overeenstemming met de
doelstelling van de stichting en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Over het beleid en
uitvoering vindt intensief overleg plaats met de directie van PSV NV.
Het bestuur bestond op 30 juni 2019 uit de volgende personen:
Voorzitter:

de heer R. van Gijzel

Bestuurslid:

de heer A.H.E.M. Gerbrands

Bestuurslid:

de heer J.J.A. van Oosterhout

De organisatie stelt zich het doel het vermogen aan te wenden ten behoeve van activiteiten
welke in lijn met haar doelstellingen liggen. Het boekjaar 2018-2019 werd afgesloten met
een positief resultaat van EUR 5.000 wat resulteerde in een eigen vermogen van EUR 0 per
30 juni 2019. Met ingang van 1 januari 2018 is Stichting PSV Foundation aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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PROGRAMMA’S
In het seizoen 2018-2019 werden de onderstaande programma’s uitgevoerd:
1.

PSV +

2.

PSV Jongerenteam

3.

PSV Amputatievoetbal

4.

Stadion Bootcamp

5.

PSV OldStars

6.

PSV United

7.

PSV 6vs6 Cup

8.

CPC United

9.

PSV Vrouwen Club van de Maand

10. Ziekenhuisbezoeken
11. PSV Tongelre Fit
12. Wensverzoeken
13. FAN of the match
14. Virtuele FAN of the match
15. Maatschappelijke verzoeken en thematische projecten
In het seizoen 2018-2019 was PSV Foundation ook actief met PSV Foundation Academy
in Tongelre.
Meer info over bovenstaande programma’s is te vinden op www.psv.nl/foundation
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FINANCIEEL VERSLAG
Op de volgende pagina’s treft u het financieel verslag bestaande uit balans, staat van baten en
lasten en de toelichtingen hierop aan. De stichting heeft een gebroken boekjaar welke eindigt op
30 juni.

BALANS
Bedragen in EUR x 1.000

		 30 juni 2019

30 juni 2018

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren (1)		

47

21

Overige vorderingen (2)

16

9

		

63

30

Liquide middelen (3)		

23

32

			
Totaal activa		

86

62

			
PASSIVA
Eigen vermogen (4)		

0

-5

Kortlopende schulden		
Crediteuren 		

12

21

Overige schulden (5)		

74

6

0

40

86

67

Overlopende passiva (6)
		

			
Totaal passiva		

86

62
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Bedragen in EUR x 1.000

			
2018-2019		2017-2018
Baten (7)			

325		401

Lasten
Personeelskosten (8)		

187		

292

Kosten acties en evenementen (9)

86		

99

Reis- en verblijfskosten (10)

14		

3

Kantoorkosten (11)		

33		

12

			320		 406
Resultaat			

5		

-5
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TOELICHTING OP DE BALANS
Bedragen in EUR x 1.000, tenzij anders vermeld

ALGEMEEN
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling
van het resultaat, is de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders
vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
VORDERINGEN
Debiteuren (1)
Betreft vorderingen op bedrijven en instanties voor hun toegezegde bijdragen in de diverse
programma’s. Alle bedragen zijn als kortlopend aan te merken.
Overige vorderingen (2)
Betreft vordering van EUR 16.000 op een 2-tal instanties voor hun bijdrage in de programma’s
van de PSV Foundation over het verslagjaar 2018-2019 (per 30 juni 2018 EUR 9.000).
Liquide middelen (3)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
EIGEN VERMOGEN (4)
2018-2019

2017-2018

Stand per 1 juli		

-5

0

Resultaat boekjaar		

5

-5

		

			
Stand per 30 juni		

0

-5
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KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden (5)
Betreft voor EUR 70.000 een verplichting uit hoofde van rekening courant aan PSV NV.
Daarnaast voor EUR 4.000 nog te betalen kosten per 30 juni 2019 verband houdend met
de diverse programma’s over het verslagjaar 2018-2019 (per 30 juni 2018 EUR 6.000).
Overlopende passiva (6)
Betreft een vooruitontvangen bedrag van EUR 40.000 per 30 juni 2018 voor bijdrage in het
project PSV Foundation Academy in Tongelre. Per 30 juni 2019 zijn er geen overlopende
passiva.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Bedragen in EUR x 1.000, tenzij anders vermeld

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resultaat 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. Resultaten worden verantwoord in het jaar
waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen 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.
BATEN (7)
Betreft donaties, giften en bijdragen van zowel bedrijven, instanties en particulieren voor de
diverse programma’s van de Stichting PSV Foundation.
LASTEN
Personeelskosten (8)
De stichting heeft geen personeel direct in dienst. Verloning van personeel vindt plaats via PSV
NV en wordt tegen kostprijs doorbelast. Dit betreft enkel het personeel dat volledig betrokken
is bij de coördinatie van de stichting en uitvoering van de diverse programma’s. Voor het
verslagjaar 2018-2019 betrof dit 8 FTE (2017-2018 5,5 FTE). Per 1 januari 2019 stelt PSV NV het
personeel om niet ter beschikking. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van inleenkrachten via
een detacheerder en vrijwilligers ter ondersteuning van de programma’s op piekmomenten en
voor de programma’s waar extra ondersteuning voor noodzakelijk is.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding verband houdend met hun functie voor de Stichting
PSV Foundation.
Kosten acties en evenementen (9)
De kosten voor acties en evenementen betreft met name de kosten voor kleding (onder andere
sporttenues deelnemers), organisatiekosten, promotiematerialen, inhuur van materialen en
accomodaties om de uitvoering van de diverse programma’s mogelijk te maken.
Reis- en verblijfskosten (10)
Betreft onder andere de kosten om het transport van materialen naar de diverse programma’s
mogelijk te maken. Daarnaast betreft dit de kilometerdeclaraties en overige reis- en
verblijfskosten van medewerkers voor het bezoeken van de diverse programma’s.
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Kantoorkosten (11)
Dit betreft met name de kosten voor contributies/abonnementen, drukwerk en telefonie
verband houdend met de diverse taken van de stichting.
De stichting is gehuisvest in het Philips Stadion en maakt daar om niet gebruik van
kantoorruimtes en diverse faciliteiten van zowel PSV NV als PSV Stadionexploitatie BV.
BELASTINGEN
De stichting is niet belastingplichtig.
Eindhoven, 12 december 2019
Bestuur Stichting PSV Foundation
R. van Gijzel
A.H.E.M. Gerbrands
J.J.A. van Oosterhout
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BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 1062, 6801 BB Arnhem
Meander 725, 6825 ME Arnhem
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur van Stichting PSV Foundation

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018/2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018/2019 van Stichting PSV Foundation te Eindhoven gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting PSV Foundation op 30 juni 2019 en van
het resultaat over 2018/2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven
(RJk C1).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2019;
2. staat van baten en lasten over 2018/2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting PSV Foundation zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
 het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RJk C1. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Arnhem, 19 december 2019
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

W.g.
B.J. Scholten RA
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