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1. Accountantsrapport

()

Aan het bestuur van
Stichting Leergeld Nijkerk
Reynoltstraat 7
3862 AS Nijkerk
Nijkerk, 28 mei 2020
Ons kenmerk: 31040230/2019

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Leergeld Nijkerk te
Nijkerk.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting Leergeld Nijkerk te Nijkerk is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Leergeld Nijkerk.
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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Nijkerk, 28 mei 2020
Alfa Accountants en Adviseurs B.V.

A.G. Hooijer AA

1.2 Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Leergeld Nijkerk, statutair gevestigd te Nijkerk bestaan voornamelijk uit het
voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in
principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput,
niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen
normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond
school.

2. Bestuursverslag
1.Inleiding
In ons land kunnen heel veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Voor deze kinderen bestaat er
een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen
deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Hierdoor krijgen deze
kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen.
Investeren in de meest kwetsbare groep kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen
draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de
meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook
voor de maatschappij als geheel. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere
organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op
een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de
zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Stichting Leergeld Nijkerk is een van meer dan 100
lokale stichtingen die zich inzet voor deze kwetsbare groep kinderen. In dit jaarverslag blikt het bestuur
van Stichting Leergeld Nijkerk kort terug op het jaar 2019.

2. Leergeld Nederland
Op landelijk niveau werkt de 'Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland', kortweg 'Leergeld
Nederland' aan een primair netwerk van lokale stichtingen. Het is een grote uitdaging om voldoende
middelen te verkrijgen, om vrijwilligers te werven, besturen te formeren en voor het trainen van de
vrijwilligers zorg te dragen. De koepelorganisatie is enerzijds dienstig aan bestaande lokale stichtingen
en neemt anderzijds initiatief voor nieuwe stichtingen in het land. Zij is visie- en beleidsvormend voor
Leergeld als geheel. En omdat alle Leergelden vanuit dezelfde Leergeldformule werken is dat
aanvullend op de doelstelling en strategie van de lokale stichtingen. Er zijn op dit moment meer dan 100
lokaal of regionaal opererende Stichtingen Leergeld in Nederland. Onderdeel van het werk van Leergeld
Nederland is communicatie over het werk van Leergeld in Nederland. Leergeld Nederland heeft intensief
contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en er is regelmatig publiciteit in
landelijke media zoals kranten, radio en online. Daarnaast verwerft Leergeld Nederland op landelijk
niveau middelen, enerzijds ter instandhouding van de centrale Organisatie en anderzijds ten behoeve
van lokale stichtingen. Het jaarverslag 2019 van Leergeld Nederland is momenteel nog niet vastgesteld
maar is medio 2020 te lezen via de website van Leergeld Nederland.

3. De Leergeldformule
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze
toe: de Leergeldformule. De Leergeldformule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van
werken en bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door
goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de
hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele)
schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van
bestaande/voorliggende voorzieningen van andere, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties.
Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop voor het betreffende kind een
beroep kan worden gedaan of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp
geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.
Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het

Ô
voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van 'meedoen'.
Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het
contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een
telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
De Leergeldformule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar
lijken voor de overheidsinstanties.
4. Overheidsgeld I Klijnsmagelden
De economische crisis die in 2008 begon heeft geleid tot een toename van de armoedeproblematiek in
Nederland mede doordat ook de overheid fors bezuinigt. Gevolg hiervan is dal onze doelgroep
(gezinnen met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsgrens) enorm gegroeid is. Inmiddels
mogen we concluderen dat de economische crisis voor Nederland voorbij is. Helaas zijn de gevolgen
van het eindigen van de crisis voor onze doelgroep nog niet of nauwelijks zichtbaar. De gezinnen in
onze doelgroep verkeren vaak in een achterstandsituatie. Niet alleen financieel, maar ook sociaal
waardoor de effecten van economische groei pas veel later onze doelgroep zullen bereiken. Ook de
overheid ziet deze trend en heeft vanaf 2013 extra geld aan gemeenten ter beschikking gesteld dat
ingezet dient te worden in het kader van armoede en schuldenbeleid. In 2016 heeft staatssecretaris
Klijnsma in een brief aangegeven dat er structureel een bedrag van € 100 miljoen ter beschikking
gesteld wordt. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van de al bestaande/voorliggende voorzieningen.
Onderdeel van het plan van de staatssecretaris is dat de gelden in natura ter beschikking worden gesteld
aan de doelgroep door samenwerking te zoeken met organisaties actief op het gebied van
armoedebestrijding bij kinderen zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld. Leergeld Nijkerk
heeft intensief overleg met de gemeente Nijkerk gehad om een deel van de middelen via Leergeld
Nijkerk in te zetten voor de doelgroep. In de loop van 2017 is duidelijk geworden hoe deze extra
middelen die voor de gemeente Nijkerk ongeveer € 138.000,00 bedragen zullen worden ingezet. Het
Kindpakket is samengesteld, mede dankzij uitvoering overleg met Leergeld Nijkerk. Niet alle adviezen
en tips van Leergeld Nijkerk over de uitvoering van het Kindpakket zijn overgenomen door de gemeente.
Met de kanttekening bij een aantal zaken is het bestuur gematigd positief over het Kindpakket Nijkerk.
De samenstelling van het Kindpakket heeft wel geresulteerd in een subsidieverstrekking van de
gemeente. Een deel van het overheidsgeld (de Klijnsma-gelden) komt via Leergeld Nijkerk ten goede
aan de kinderen die het zo hard nodig hebben. In 2017 is de samenwerkingsrelatie met de gemeente
Nijkerk van start gegaan in verband met het Kindpakket Nijkerk, mogelijk gemaakt door de Klijnsmagelden. Ook in 2019 heeft er overleg plaatsgevonden met de ambtenaren die werkzaam zijn op het
gebied van de armoedebestrijding. Deze overleggen worden door zowel de gemeente als Leergeld
Nijkerk als erg waardevol ervaren en dragen bij aan signalering van problemen binnen de doelgroep en
een betere hulpverlening. Door samen te werken wordt de doelgroep breder en beter bereikt, terwijl de
hulpverlening op adequatere wijze kan plaatsvinden. Na een positieve evaluatie in 2019 wordt de
samenwerking middels het Kindpakket en de besteding van de subsidie voorlopig voortgezet.
-

-
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5. Samenwerking
Scholen
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is de toename van de armoede in gezinnen
goed merkbaar. Met de scholen van beide onderwijssoorten zijn goede contacten. De meeste scholen
weten Leergeld Nijkerk al te vinden. Een aantal aanvragen loopt via de scholen en verreweg het meeste
geld dat werd toegekend, had direct te maken met de kosten die via de scholen worden gemaakt zoals
deelname aan excursies, schoolkampen, werkweken en schoolreisjes. Ook: kosten voor artikelen die
nodig zijn om naar school te komen, huiswerk te maken en bij te blijven op school (computers en fietsen)
vormden de kern van de uitgaven. Met de scholen is getracht om de 50-50-regeling af te spreken: de
school draagt 50% van de kosten en Leergeld zorgt voor de andere 50%. Daarmee werken scholen en
Leergeld samen aan een goede oplossing en kunnen leerlingen meedoen en meetellen.
Landelijke partners
Leergeld heeft een aantal vaste landelijke partners, te weten het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal
Fonds Kinderhuip en Stichting Jarige Job. Leergeld Nijkerk heeft ook een goede relatie met Stichting
Uitgestelde Kinderfeestjes. Met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting
Jarige Job is in 2019 het landelijke platform Sam@ gestart: "samen voor alle kinderen". Er is ook een
gezamenlijke landelijke website. Een tweede kanaal om de doelgroep te bereiken.
6. Hulpverlening in 2019
In 2019 is een bedrag van € 28.445,26 uitgekeerd aan de doelgroep in het kader van hulpvragen.
Leergeld Nijkerk heeft veel kinderen kunnen helpen door de 215 aanvragen die in 2019 toegewezen zijn.
De aanvragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën (zoals gedefinieerd in het
administratieprogramma LISY): Onder de categorie onderwijs vallen met name ouderbijdragen,
schoolbenodigdheden, schoolreizen en excursies. In de categorie sport betreft het vooral contributie en
sportkleding. Opgemerkt moet worden dat door de constructieve samenwerking met het Jeugdfonds
Sport & Cultuur in Nijkerk de meeste aanvragen op het gebied van sport en cultuur worden behandeld
door Leergeld Nijkerk maar betaald worden door deze fondsen. Onder de post welzijn wordt
voornamelijk verstaan de verstrekking van fietsen en computers. Ook anno 2019 is het nagenoeg
onmogelijk om op school te blijven meedoen zonder de beschikking te hebben over een goed
functionerende computer. De samenwerkingen met Expert Nijkerk (voor nieuwe laptops en
Chromebooks) en Gflex (voorheen IMC Computer Products) (voor tweedehands laptops) verlopen van
beide kanten erg goed. Fietsen worden verstrekt via een cheque die kan worden ingewisseld bij
(inmiddels alle) fietsenwinkels in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.
In 2019 zijn 38 computers en 40 tweedehands fietsen ter beschikking gesteld aan kinderen. Er zijn 4
kinderen geholpen met fietsreparatie. Er zijn 56 facturen van schoolreisjes en excursies betaald voor
ouders en 21 keer een factuur voor een schoolkamp. In totaal zijn 60 kinderen geholpen met
schoolspullen. Regelmatig hebben ouders moeite met het betalen van de factuur van school. Hierop
staan zaken als kluishuur, verplicht lesmateriaal en dergelijke. In veel gevallen heeft Leergeld Nijkerk
ouders geholpen met het betalen van de factuur van de ouderbijdrage waarbij de vrijwillige bijdrage niet
wordt betaald door Leergeld. We vragen de scholen om de vrijwillige ouderbijdrage kwijt te schelden.
Naast de financiële bijdragen heeft Leergeld Nijkerk in 2019 intensief samengewerkt met het Jeugdfonds
Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en haar rol vormgegeven als doorverwijzer naar bestaande
voorliggende voorzieningen van de gemeente, Sigma, de Meedoenregeling van de gemeente, de
Voedselbank, de Kledingbank, Leger des Heils, Harmonie in hulp en Humanitas. Ook is er regelmatig
contact geweest met MBO-scholen om te regelen dat het noodfonds van de MBO-scholen wordt ingezet.
Dit om bijvoorbeeld laptops en het betalen van een factuur van lesmateriaal en boeken te regelen. MBOscholen hebben hiervoor een noodfonds en dit is niet altijd bekend bij ouders van leerlingen van een
MBO-school. Deze verwijsfunctie is een wezenlijk onderdeel van het werk van de intermediairs en wordt
als zodanig ook gewaardeerd door de gezinnen en door de instellingen waarnaar verwezen wordt. Naast
de financiële kengetallen is het van belang te zien in welke mate de doelgroep van Leergeld Nijkerk
wordt bereikt. Dit is af te meten aan het aantal gezinnen dat een beroep doet op Leergeld Nijkerk en het
aantal kinderen dat hulp heeft ontvangen.

0
Leergeld Nijkerk is actief via sociale media. Onze acties en die van Leergeld Nederland en onze
samenwerkingspartners worden gedeeld via de accounts op Twitter, Facebook en Instagram. Er is
onder meer aandacht geschonken aan de boodschappenactie van Marjon van de Bunt. Zij zamelde
actiezegels van Boni Supermarkten in en kon hiermee tientallen boodschappenpakketten krijgen die zij
doneerde aan Leergeld Nijkerk. Ook is via sociale media aandacht besteed aan de 'vrijwillige
ouderbijdrage" die vaak als verplicht wordt gepresenteerd aan ouders, cijfers van kinderarmoede in
Nederland, het initiatief Kinderzwerfboeken (een onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp), de
landelijke Leergelddag, het ANWB Kinderfietsenplan, onze eigen flyeractie voor de
schoolspullenwaardebon, het MBO noodfonds, de opkomst van de werkende arme, het probleem van de
oplopende ouderbijdragen van het voortgezet onderwijs, Actie Pepernoot, de Linda Foundation en
verborgen armoede. Leergeld Nijkerk staat regelmatig de pers te woord over onderwerpen als armoede
en deelt kennis en inzicht waar het kan.
-

-

8. Acties
In 2019 hebben wij een jongen van 10 jaar mogen verblijden met een zeilzomerkamp. Deze aanbieding
is aan Leergeld Nijkerk gegund door Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Door Nationaal Fonds
Kinderhulp zijn (in de zomer van 2019) 25 bioscoopkaarten opgestuurd. Deze zijn geschonken omdat
Leergeld Nijkerk dat jaar niet geselecteerd was om Zomerpretpakketten uit te delen. Deze
bioscoopkaarten zijn gedoneerd aan gezinnen met kinderen in de tienerleeftijd. Door onze sponsor Alfa
Accountants en Adviseurs zijn 25 entreekaarten voor Ouwehands Dierenpark gedoneerd. Deze
entreekaarten zijn uitgebreid met een cadeaukaart van € 10 zodat de parkeerkosten gedekt waren. De
entreekaarten zijn verdeeld onder de gezinnen waarvan de intermediairs hebben aangegeven dat deze
gezinnen een uitje verdienen omdat ze nooit op vakantie kunnen. Dit is hartelijk ontvangen en enorm
gewaardeerd. Ook hebben wij 5 codes ontvangen van de Linda Foundation om als eindejaarsgeschenk
te geven aan gezinnen. Met deze codes kon men online waardebonnen voor cadeauwebshops
ontvangen. In het kader van Actie Pepernoot van Nationaal Fonds Kinderhulp mochten wij 20 codes
voor Bol.com waardebonnen t.w.v. € 20,- uitdelen aan een aantal geselecteerde gezinnen. Met de codes
konden ouders zelf een of meerdere cadeaus aanschaffen voor hun kinderen om te geven tijdens
Sinterklaasavond. Meerdere kinderen zijn door ons aangemeld voor een uitgesteld kinderfeestje bij
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes.
9. Ontvangen bedragen
Leergeld Nijkerk hanteert als uitgangspunt dat de middelen die worden verkregen zo spoedig mogelijk
worden ingezet ten behoeve van de doelgroep.
Leergeld Nijkerk ontving in 2019 van de gemeente Nijkerk een substantiële subsidie van 75% van het
uitgegeven bedrag aan de doelgroep. Naar verwachting zal de subsidieregeling de komende jaren
worden gecontinueerd, mits de zogenaamde Klijnsma-gelden ter beschikking blijven voor de gemeente
Nijkerk. Daarnaast betaalt de gemeente per aanvraag € 25,- behandelingskosten.
Donaties bedrijven en fondsen
Particuliere initiatieven zoals Leergeld kunnen niet zonder de bijdragen van andere fondsen. In 2019 is
Leergeld Nijkerk door Nationaal Fonds Kinderhulp verrast met een donatie van € 1371,54. Dit geld is
bijeengebracht door een collecte-actie van Nationaal Fonds Kinderhulp. In 2019 is een bijzondere
donatie ontvangen van Frank Bieze naar aanleiding van zijn afscheid als CEO van het bedrijf Bieze
Food Group. Bedrijven als Alfa Accountants, Van Wijnen Makelaars en Assurantiekantoor, Univé
Dichtbij, Spruit Coaching hebben geld gedoneerd. Ook heeft kerk De Fontein collectegeld gedoneerd. De
organisatie van Flitstriatlon Nijkerk heeft besloten tijdens hun jaarlijkse evenement in juni geld in te
zamelen voor Leergeld Nijkerk en aan het einde van het jaar is dit ook gedaan door Beat Your Barriers.
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10.Kosten
Het doel van Leergeld Nijkerk is om zo efficiënt mogelijk te werken en een zo groot mogelijk deel van de
verworven middelen te laten toekomen aan de doelgroep. De kosten van de stichting bestaan
voornamelijk uit vergoedingen onkosten vrijwilligers, hosting website, kosten van kantoorzaken als
drukwerk, print- porto- en telefoonkosten die noodzakelijk zijn in het kader van de communicatie met en
het bereiken van onze doelgroep.
11. Communicatie
Het mag niet onvermeld blijven dat het drukwerk van Leergeld Nijkerk mede mogelijk is gemaakt door
de medewerking van VDR Druk & Print. Deze drukkerij steunt de stichting d.m.v. het fors gereduceerd
aanbieden van drukwerk. Het onderhouden van de website, berichten via sociale media en andere
mediazaken worden door het bestuur verzorgd.
12. Samenstelling van de Stichting Leergeld Nijkerk
Bestuur
Leergeld Nijkerk heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting
onderneemt, zowel op het gebied van het verwerven van de nodige financiële middelen als de besteding
daarvan ten behoeve van de doelgroep.
Voorzitter: Marcelle Warringa
Secretaris: Falco van Loon
Penningmeester: Bertus Rakhorst
Coördinator scholen en communicatie: Monique van Rooyen
Algemeen lid: Bart Verbeek
De coördinatorstaken van Stichting Leergeld Nijkerk worden uitgevoerd door de voorzitter. Tot het
takenpakket behoren:
• organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen;
• het mede werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers;
• uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren ten einde in overleg met het bestuur adequaat
te reageren dan wel te handelen;
• eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden
• behandeling aanvragen I terugkoppeling naar scholen en leveranciers
• contacten leveranciers
lntermediairs
De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. lntermediairs zijn vrijwilligers, die ervaring
hebben opgedaan met begeleiding van de doelgroep of op andere wijze affiniteit met de doelgroep
hebben. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt opgemaakt en
eventueel verwezen wordt naar de voorliggende voorzieningen. Ook is tijdens het huisbezoek alle tijd
voor informatie en advies. De intermediairs zijn tijdens een huisbezoek 'gelijkwaardige' gesprekspartners
waardoor laagdrempeligheid wordt gestimuleerd. Tevens zijn de intermediairs de bron van informatie,
waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid bepaalt. De vrijwilligersgroep is in 2019 uitgebreid met
nieuwe intermediairs. Eind 2019 heeft Bart Verbeek afscheid genomen van het stichtingsbestuur van
Leergeld Nijkerk. Petra Kuhl zal in 2020 toetreden en te zijner tijd zal zij de functie van penningmeester
op zich nemen.

0
De intermediairs van Stichting Leergeld Nijkerk zijn:
• Anne-Marie van der Herberg
• Jan Willem Rikkers
• Mimount Sottouti
• Solav Gidr (tolk Arabische talen)
• Wim van de Veen
• Judith Verhaar
• Brigitte Kreugel

Namens bestuur en intermediairs,
Marcelle Warringa, voorzitter
Nijkerk, april 2020
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3. Jaarrekening
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3.1 Balans per 31 december 2019
(na voorstel batig saldoverdeling)
31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

2

68

950

89.704

65.312

89.112

66.282

LT
-

31-12-2018

31-12-2019
€

€

€

€

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserve

3
4

32.000
7.117

24.000
1.798
39.117

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende
passiva

25.798

5
484

0

6
50.171

40.464
50.655

(JQ.f
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40.464
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3.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Nettobater,
Bestedingen

7
8

€

27.292
(20.322)
18.838

9
10
11

-

17
90
2.779
2.462

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

€

47.284

Brutowinst
Lasten
Bestuurskosten
Overige personeelsbeloningen
Kantoorkosten
Algemene kosten

2018
€

6.970
145
269
2.020
3.699

5.348

6.133

13.490

837

12
13

4
(175)

12
(175)

Financiële baten en lasten

(163)

Totaal van netto resultaat
Bestemming saldo van baten en lasten
Continuïteitsreserve
Reserve Meedoen
Overige reserve

1.000
7.000

4.000
20.000

I,
33

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Leergeld Nijkerk is feitelijk en statutair gevestigd op Reynoltstraat 7, 3862 AS te Nijkerk en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67053610.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, specifiek de Richtlijn Cl Kleine
Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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.
Kort/opende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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.

0
3.4 Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2019
€

31-12-2018
€

I Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

68

950

Overige vorderingen
Dubbel betaalde nota
Toezegging bijdrage

68
0

200
750

68

950

4.704
85.000

2.312
63.000

89.704

65.312

5.000
27.000

4.000
20.000

32.000

24.000

2 Liquide middelen
Rabobank Rekening Courant NL26RAB0313634343
Rabobank Doelreserveren NL05RAB01479459194

Passiva
3 Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve
Reserve Meedoen

2019
€

2018
€

Conti uïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

4.000
1.000

0
4.000

Stand per 31 december

5.000

4.000

Reserve Meedoen
Stand per 1januari
Resultaatverdeling

20.000
7.000

0
20.000

Stand per 31 december

27.000

20.000

2019
€

2018
€

4 Overige reserve
Stand per 1januari
Uit resultaatverdeting

1.798
5.319

25.124
(23.326)

Stand per 31 december

7.117

1,798

31-12-2019
€

31-12-2018
€

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

484

0

6 Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Kansfonds terugbetaling donatie
Fiets GS reservering voor onderhoud, verzekering etc
Telefoonkosten mobiel 2018
Nog niet gefactureerde meedoen 9 stuks
Overlopende passiva
Saldo voorschot gemeente Nijkerk

1.815
0
1.100
0
1.089
1
46.166

1.815
5.000
1.100
157
0
1
32.391

50.171

40.464

Kortlopende schulden

t)
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€

2018
€

7 Nettobaten
Giften/schenkingen
Subsidie gemeente
Bijdrage NFK kind projecten
Vrijval reservering Kansfonds

15.414
26.224
646
5.000

8.442
18.850
0
0

47,284

27.292

7.969
178
20.299

6.502
(225)
14.045

28.446

20.322

0
17

120
25

17

145

8 Bestedingen meedoen
Meedoen onderwijs
Meedoen cultuur
Meedoen Welzijn

Bestuurskosten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten

Gemiddeld aantal werknemers
2019
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2018

0,00
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

0,00

In het boekjaar waren er geen werknemers in loondienst. Behoudens vergoeding van gedeclareerde
kosten zijn er aan het bestuur geen vergoedingen verstrekt.
2019
€

2018
€

9 Overige personeelsbeloningen
Vrijwilligersvergoeding
Vergaderkosten vrijwilligers

90
0

180
89

90

269

0
2019
€

2018
€

10 Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti
Telefoonkosten
Drukwerk/kopieerkosten
Kosten automatisering
Overige organisatiekosten

580
1.162
160
424
361
92

163
1.134
157
333
229
4

2.779

2.020

649
1.815
0
(2)

625
1.815
1.259
0

2.462

3.699

4

12

175

175

11 Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Deskundigheidsbevorderirig
Overige algemene kosten

12 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente
13 Rentelasten en soortgelijke kosten
Overige rentelasten

Nijkerk,
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