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Bestuursverslag

Doel algemeen
De stichting wil zwembaden in binnen- en buitenland veiliger maken door het voorkomen van ongevallen
waarbij zwemmers aan roosters worden vastgezogen. Hierbij gaat het zowel om het vacuüm zuigen van
lichaamsdelen aan roosters als het verstrikt raken van haren achter roosters. De stichting staat voor een
pragmatische aanpak met resultaat op korte termijn. The Blue Cap Foundation heeft geen winstoogmerk.

Wat zijn de concrete doelen van The Blue Cap Foundation?
• Het bevorderen van de technische veiligheid in zwembaden.
• Het ondersteunen van slachtoffers en/of hun familie.

The Blue Cap Foundation wil deze doelen bereiken door:
• Het beïnvloeden van wet- en regelgeving in Nederland en Europa.
• Het bevorderen van een effectieve manier van toezicht houden op wet- en regelgeving, waarbij
toezichthoudende instanties de bevoegdheid, kennis en middelen krijgen om door metingen de
zuigkrachten te controleren.
• Het vinden van technische oplossingen om vastzuigen te voorkomen.
• Het delen van kennis over technische oplossingen om vastzuigen te voorkomen.
• Het verspreiden van kennis over oorzaken en risico's van te hoge zuigkrachten bij

zwembadbouwers,
–exploitanten, toezichthouders en consumentenorganisaties.

• Het ondersteunen van touroperators en reisorganisaties om zwembaden bij hun accommodaties
technisch veiliger maken.

• Het algemene publiek te informeren over de risico's van vastzuigen aan zwembadroosters.
• Het publiek op te roepen om onveilige situaties te melden.

De stichting werkt hiervoor samen met:
• Wetenschappelijke en onderzoeksinstituten als de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Universiteit
Twente;
• Wetgevende en toezichthoudende instanties;
• Europese en Nederlandse normcommissie;
• Ontwerpers, constructeurs en bouwers van zwembaden;
• Vertegenwoordigers van de zwembadbranche;
• Toeleveranciers van de zwembadbranche;
• Exploitanten van zwembaden zoals vakantieparken, hotels en gemeenten;
• Reisorganisaties en touroperators;
• Consumentenorganisaties.

Onderzoek:
The Blue Cap Foundation heeft in samenwerking met de Universiteit Twente wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar de oorzaken van te hoge zuigkrachten. Hoge zuigkrachten zijn het gevolg van een onderdruk
(vacuüm), welke ontstaat als één of meerdere afzuigroosters van een waterafvoersysteem worden
geblokkeerd. Een zwemmer welke bedoeld of onbedoeld een afzuigrooster blokkeert met zijn
lichaam(sdelen) kan daardoor worden blootgesteld aan enkele honderden tot duizenden newtons aan
zuigkracht. Ter vergelijking, 1000 newton aan kracht is ongeveer gelijk aan 100 kilogram gewicht. De
grootte van de zuigkracht is afhankelijk van de grootte van de onderdruk, welke onstaat onder het
afzuigrooster tijdens een blokkade van dit rooster, en de grootte van dit rooster.
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Naast ongevallen waarbij het slachtoffer raakt vastgezogen aan een afzuigrooster komen even veel
ongevallen voor waarbij het slachtoffer bekneld raakt met lang haar aan een afzuigrooster. De snelheid
waarmee water wordt aangezogen door een afzuigrooster speelt bij dit type ongevallen een cruciale rol. Bij
hoge watersnelheden is de kans dat lang haar door een afzuigrooster wordt gezogen en daar verstrikt raakt
veel groter.

Ontwikkelingen in 2017:
Alle inspanningen van de afgelopen jaren hebben geleid tot meer bekendheid van de problematiek en het
inbedden van veiligheidsnormen (aangedragen door de Stichting) in de wetgeving (die overigens nog
aangenomen moet worden). De wetenschappelijk medewerker van de Stichting heeft een grote mate van
kennis opgebouwd. In 2016 is een samenwerking aangegaan met Zwembadinspecties die onafhankelijke
inspecties uitvoert in Nederlandse  zwembaden ten aanzien van de hiervoor genoemde problematiek.
Daarnaast is er eind 2016 een samenwerking tot stand gekomen met een internationale  keuringsinstantie
(TUV) waarbij een groot deel van de activiteiten van de Stichting zijn overgedragen. De wetenschappelijk
medewerker is in dienst getreden bij deze instantie.
Inmiddels vinden er zeer regelmatig inspecties plaats in de Nederlandse Zwembaden. Hieruit is gebleken
dat er bij een significant aantal zwembaden sprake is van tekortkomingen en mogelijke risico’s op
vastzuiging. Hiermee wordt feitelijk onderbouwd wat al sedert de oprichting van de Stichting gesteld wordt:
namelijk Meten is Weten. Hoewel er dus sprake is van een relatief veel tekortkomingen is het bestuur van
de Stichting wel verheugd dat de besturen van de zwembaden bereid zijn de tekortkomingen op te heffen.
Steeds meer zwembaden ontvangen dan ook het keurmerk van The Bluecap Foundation.

Toelichting bij de jaarrekening 2017:
De totale kosten over 2017 inclusief financieringslasten bedroegen € 23.024. Hiervan is  € 18.860 besteed
aan de doelstellingen van de stichting waarvan € 11.929 aan de kosten van het bevorderen van veiligheid
van zweminrichtingen en  € 6.931 besteed aan voorlichting en publiciteit.
Over 2017 werd € 67.190 aan giften en schenkingen verkregen, waardoor uiteindelijk een overschot  is
ontstaan van € 43.492. Het overschot is gebruikt om de opgebouwde tekorten van de afgelopen jaren te
compenseren. Financiering van de tekorten heeft plaatsgevonden door de verstrekking van  een rekening-
courantfaciliteit.

Toekomst:
De activiteiten van de Stichting zijn grotendeels overgenomen door externe partijen. De Stichting heeft
geen personeel meer in dienst. De focus van de Stichting zal liggen op het doen aanpassen van de
wetgeving, Nationaal en Internationaal. Tevens zal de Stichting meetapparatuur ter beschikking stellen,
samenwerken met partijen die inspecties uitvoeren op het terrein van vastzuigrisico’s alsmede het
adviseren naar aanleiding van inspectierapporten.

Voor 2018 wordt er van uitgegaan dat er verder op de kosten bespaard kan worden.  De totale kosten zijn
begroot op € 18.200. Verwacht wordt dat de baten ongeveer € 65.000 zullen zijn. Er wordt derhalve
rekening gehouden met een overschot van € 46.800 waarmee de tekorten van de Stichting deels gedekt
kunnen worden.
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Het bestuur heeft grote stappen gezet in de verwezenlijking van de doelstellingen en is dankbaar voor alle
medewerking van partijen die een rol spelen in het kader van veiligheid van zwembaden. Voorts is er grote
dankbaarheid voor alle donateurs en diegenen die de stichting een warm hart toedragen.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Roelofarendsveen,

C.M. Geurts van Kessel
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na winstbestemming)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlo ende ac va

Vorderingen  (3) 395 5.272
Liquide middelen  (4) 2.836 67.325

3.231 72.597

3.231 72.597

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven

M.Vincourt
Markeer



31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves -234.474 -277.966

Langlopende schulden  (5) 174.550 228.278

Kortlopende schulden  (6) 63.155 122.285

3.231 72.597

Samenstellingsverklaring afgegeven - 6 -

M.Vincourt
Markeer



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisa e
2017

€

Begro ng
2017

€

Realisa e
2016

€

Begro ng
2018

€
Baten

Dona es, gi en en schenkingen  (7) 67.190 63.000 67.079 65.000

Som van de geworven baten 67.190 63.000 67.079 65.000

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling A  (8) 11.929 10.500 105.282 -
Doelstelling B  (9) 6.931 2.000 33.178 -

18.860 12.500 138.460 -

Kosten van beheer en administra e

Personeelslasten  (10) -100 - 34.995 -
Afschrijvingen  (11) - - 28.241 -
Huisves ngslasten  (12) - - 9.000 -
Werk derden  (13) 6.079 - 11.648 -
Administra elasten  (14) 6.472 2.500 8.149 5.400
Autolasten  (15) - - 275 -
Verkooplasten  (16) 1.858 4.000 2.529 6.100
Algemene lasten  (17) 2.715 1.500 2.293 700
Toegerekende kosten aan doelstellingen  (18) -18.860 -12.500 -138.460 -
Kosten testbad en meetapparatuur  (19) - - 42.920 -

-1.836 -4.500 1.590 12.200

Saldo voor financiële baten en lasten 17.024 8.000 140.050 12.200

Rente leningen o/g  (20) 6.674 8.000 9.400 6.000

Saldo 43.492 47.000 -82.371 46.800

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac viteiten

De ac viteiten van S ch ng The Bluecap Founda on, statutair geves gd te Nieuwkoop bestaan voornamelijk
uit het bevorderen van veiligheid en het voorkomen van ongevallen in zwembaden en zwemgelegenheden.

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt met toepassing van de richtlijn 640 "Organisa es zonder winststreven" en is
op basis van historische kostprijs. De waardering van ac va en passiva geschiedt, voorzover niet anders is
vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worde verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
Vanaf 2012 wordt een begro ng opgemaakt die mede sturing gee  aan het financiele beleid van de
s ch ng. De begro ngscijfers zijn opgenomen in de staat van baten en lasten.
.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste ac va

De immateriële vaste ac va worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder a rek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het
ac ef (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het ac ef behoort) hoger is dan de realiseerbare
waarde ervan.

Nega eve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen waar
bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn
te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de nega eve
goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de
verworven afschrij are ac va. Voor zover de nega eve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de
geïden ficeerde niet-monetaire ac va wordt het meerdere direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Materiële vaste ac va

De materiële vaste ac va worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de gescha e levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
Overige materiële vaste ac va worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder a rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms ge
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -

M.Vincourt
Markeer



Financiële vaste ac va

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamor seerde
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder a rek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

Betre  dona es en schenkingen uit fondsenwerving, die gedurende het verslagjaar worden ontvangen.
Baten uit legaten en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar indien de omvang betrouwbaar
kan worden gesteld. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk
toegelicht.

Subsidies van overheden worden apart verantwoord indien de subsidies a ankelijk zijn van de
uitvoeringskosten van een project en/of van de exploita eresultaten van de instelling. Schri elijk
toegezegde subsidies worden verantwoord in het jaar van toezegging.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste ac va zijn berekend door middel van vaste
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten
en -verliezen bij verkoop van materiële vaste ac va zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten
echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste ac va zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Lasten

De lasten worden gesplitst in uitgaven ten behoeve van de doelstellingen van de s ch ng, kosten van beheer
en administra e en kosten van eigen fondsenwerving.

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -

M.Vincourt
Markeer



Kosten eigen fondsenwerving

Dit betre  de kosten van de ac viteiten, die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen geld te
geven voor de doelstelling van de s ch ng zoals propaganda, publiciteit, public rela ons en voorlich ng.

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Ontwik-
kelings-
kosten

€

Octrooirecht
en

kwaliteits-
systeem

€

Totaal

€

Verkrijgingsprijs 25.279 8.817 34.096
Cumula eve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -25.279 -8.817 -34.096

Boekwaarde per 31 december 2017 - - -

De ontwikkelingskosten en octrooi rechten zijn in 2016 volledig afgeschreven wegens overdracht van een
belangrijk deel van de ac viteiten.

1. Materiële vaste ac va

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde 21.518
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -21.518

-

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 21.518
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -21.518

Boekwaarde per 31 december 2017 -

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -

M.Vincourt
Markeer



2. Financiële vaste ac va

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige vorderingen

Voorscho en financiële ondersteuning Erven W.G.A. van Wijk

2017

€

2016

€

Stand per 1 januari - 49.841
Aflossing - -49.841

Stand per 31 december - -

31-12-2017

€

31-12-2016

€

Overlopende ac va

Vooruitbetaalde huur 230 -
Diversen 165 -
Rekening courant Poolsafety B.V. - 5.272

395 5.272

In 2017 hee  volledige aflossing van de rekening-courant plaatsgevonden.

4. Liquide middelen

Rabobank 2.836 67.325

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de s ch ng.

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -

M.Vincourt
Markeer



PASSIVA

2017

€

2016

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -277.966 -195.595
Resultaatbestemming boekjaar 43.492 -82.371

Stand per 31 december -234.474 -277.966

5. Langlopende schulden

31-12-2017

€

31-12-2016

€

Leningen o/g

Rekening-courant Barjonk Innova on B.V. 110.033 108.278
Lening o/g Barjonk Pensioen B.V. 64.517 120.000

174.550 228.278

2017

€

2016

€

Rekening-courant Barjonk Innova on B.V.

Stand per 1 januari 108.278 76.966
Opgenomen gelden - 75.712
Bijgeschreven rente 2.157 -9.400
Aflossing -402 -35.000

Langlopend deel per 31 december 110.033 108.278

Over de rekening-courant wordt 4% rente gerekend voor 4 jaar vast. Als zekerheid zijn de ac va van de
s ch ng verpand. De rekening-couran aciliteit is verleend tot maximaal € 500.000.

Lening o/g H.J. van de Graaf-Jonker (erven W.G.A. van Wijk)

Stand per 1 januari - 40.000
Muta e - -
Aflossing - -40.000

Langlopend deel per 31 december - -

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -
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2017

€

2016

€

Lening o/g Barjonk Pensioen B.V.

Stand per 1 januari 240.000 240.000
Bijgeschreven rente 4.517 -
Aflossing -120.000 -

Stand per 31 december 124.517 240.000
Aflossingsverplich ng komend boekjaar -60.000 -120.000

Langlopend deel per 31 december 64.517 120.000

Deze lening ad € 240.000 is verstrekt ter financiering van het bevorderen van veiligheid en voorkomen van
ongevallen in zwembaden als gevolg van vast zuiging. Aflossing vindt plaats over een periode van 4 jaar, voor
de eerste maal in januari 2016. Het rentepercentage bedraagt 2,5% per jaar. Dit rentepercentage geldt voor
de gehele loop jd.

31-12-2017

€

31-12-2016

€

6. Kortlopende schulden

Aflossingsverplich ngen langlopende schulden 60.000 120.000
Belas ngen en premies sociale verzekeringen - 787
Overlopende passiva 3.155 1.498

63.155 122.285

Aflossingsverplich ngen langlopende schulden

Lening o/g Barjonk Pensioen B.V. 60.000 120.000

Belas ngen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 787

Overlopende passiva

Accountants- en scretariaatskosten 3.155 1.498

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisa e
2017

€

Realisa e
2016

€
7. Dona es, gi en en schenkingen

Dona es en gi en 7.190 7.079
Notariële schenkingen 60.000 60.000

67.190 67.079

Besteed aan de doelstellingen

8. Doelstelling A

 Het bevorderen van veiligheid bij zweminrich ngen 11.929 105.282

9. Doelstelling B

Bevordering van en opstellen en handhaven richtlijnen en kwaliteitsnormen 6.931 33.178

De uiteenze ng van toerekening aan de doelstellingen is opgenomen in de bijlage.

10. Personeelslasten

Lonen - 28.512
Sociale lasten - 5.494
Overige personeelslasten -100 989

-100 34.995

11. Afschrijvingen

Immateriële vaste ac va - 21.226
Materiële vaste ac va - 7.015

- 28.241

Overige bedrijfslasten

12. Huisves ngslasten

Huur kantoorruimte - 9.000

13. Werk derden

Werk derden financieel - 2.779
Werk derden publiciteit 6.079 8.869

6.079 11.648

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop

Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -
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Realisa e
2017

€

Realisa e
2016

€
14. Administra elasten

Accountantskosten 3.724 4.343
Secretariaatskosten 2.748 3.806

6.472 8.149

15. Autolasten

Onderhoud - 275

16. Verkooplasten

Representa elasten - 79
Reis- en verblijflasten 822 1.084
Voedsel, drank 184 53
Voorlich ng en publiciteit 5 222
Websitekosten 847 1.091

1.858 2.529

17. Algemene lasten

Abonnementen/contribu es/heffingen 2.175 1.572
Verzekeringen 571 571
Bankkosten 160 100
Overige kosten -191 50

2.715 2.293

18. Toegerekende kosten aan doelstellingen

Doelstelling A -11.929 -105.282
Doelstelling B -6.931 -33.178

-18.860 -138.460

19. Kosten testbad en meetapparatuur

Onderhoud en aanpassingen testbad - 8.767
Vergoeding exploita ekosten - 33.965
Kosten meetapparatuur - 188

- 42.920

S ch ng The Bluecap Founda on
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Financiële baten en lasten

Realisa e
2017

€

Realisa e
2016

€
20. Rente leningen o/g

Rente -6.674 -9.400

S ch ng The Bluecap Founda on
te Nieuwkoop
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