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Algemeen	
 
Inleiding 

De stichting draagt de naam Stichting Leergeld Zaanstad en is gevestigd in de gemeente 
Zaanstad. De stichting is opgericht op 6 april 2018 voor onbepaalde tijd. 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 71370919 
 
Doel en Middelen 
 
Stichting Leergeld heeft tot doel: 
Het verlenen van hulp, zowel financieel als materieel, aan kinderen van in principe 4 tot 18 jaar 
en woonachtig in Zaanstad die bij hun ontwikkeling en ontplooiing tekortkomen doordat het 
gezin waartoe zij behoren een onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft. De 
bestedingsruimte die de stichting hanteert is maximaal 120% van de bijstandsnorm. De 
hulpverlening aan deze kinderen wordt genoemd MEEDOEN (MEEDOEN is een term van 
Leergeld Nederland en als zodanig in het systeem opgenomen; niet te verwarren met ‘Meedoen 
Zaanstad’) 
 
Vermogen en inkomsten 
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen en 
legaten of andere bevoordelingen, die ten doel hebben het vermogen van de stichting te 
vermeerderen. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies van de gemeente en 
bijdragen van particulieren en instellingen, die niet zijn bestemd tot aanvulling van het 
vermogen maar ter realisatie van de doelstelling van de stichting; het verlenen van hulp aan 
kinderen.  
 
Rekening en verantwoording 
 
Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd over het 
afgelopen boekjaar. In deze vergadering wordt ook een voorstel gedaan tot bestemming van het 
resultaat. De goedkeuring van deze rekening en verantwoording strekken tot decharge van de 
penningmeester over het gevoerde financieel beleid. De jaarrekening 2019 is op 15 april 2020 
vastgesteld. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de richtlijnen voor de 
verslaglegging voor kleine rechtspersonen “C1 kleine organisaties zonder winststreven”. 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen hun nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling. 
 
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd dan wel dat de baten zijn 
toegezegd als een harde toezegging. 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. De basis voor het vormen van reserves zijn 
toegelicht in de jaarrekening met hun bestemming. 
 
 
Cliënten 
 
De hieronder verantwoorde betalingen betreffen de daadwerkelijk in het verslagjaar verrichte 
betalingen. Deze betalingen worden vastgelegd in het systeem LISY dat een automatische 
koppeling heeft met de financiële administratie die gevoerd wordt met Twinfield. Van de niet 
kindgebonden uitgaven is een verantwoording in de vorm van declaraties en of facturen.  
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Balans	per	31	december	2019	
 

 

 

De stichting is in 2018 opgericht en is haar operationele activiteiten gestart begin 2019. 

Het batig saldo van 2019 is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.  

 	

Voor resultaat verdeling
1-1-2019 31-12-2019 1-1-2019 31-12-2019

Bank 58.547,19€    50.931,08€    Eigen vermogen 637,94€          637,94€          
Kruisposten 90,75€            Nog te besteden subsidie 58.000,00€    58.000,00€    
Nog te ontvangen bedragen 15.536,69€    Crediteuren 304,00€          

Resultaat 2019 7.525,83€      

Totaal 58.637,94€   66.467,77€   58.637,94€   66.467,77€   

Na resultaatverdeling
1-1-2019 31-12-2019 1-1-2019 31-12-2019

Bank 58.547,19€    50.931,08€    Eigen vermogen 637,94€          8.163,77€      
Kruisposten 90,75€            Nog te besteden subsidie 58.000,00€    58.000,00€    
Nog te ontvangen bedragen 15.536,69€    Crediteuren 304,00€          

Totaal 58.637,94€   66.467,77€   58.637,94€   66.467,77€   
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Toelichting	op	de	balans	per	31	december	2019	
 

Liquide middelen 

De saldi van de kas evenals de saldi van bankrekeningen zijn in overeenstemming met de 
afschriften van de bank en het aanwezige kasgeld. 
 

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen wordt gevormd uit het vermogen per 1 januari 2019 en uit het resultaat van 
2019.  

 
Nog te besteden subsidies 
 

De reservering voor de nog te besteden subsidie is in 2019 nog niet gebruikt omdat de stichting 
in aanmerking kwam voor de landelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Vanuit deze subsidie en de eigen bijdrage konden de kosten van 2019 
gedekt worden.  

 
 
Crediteuren 
 

Per balansdatum was er nog een verplichting aan crediteuren die begin 2020 zijn afgerond. 

 
 
Resultaat en resultaatbestemming 
 
Over 2019 is er een resultaat (lees batig saldo) bereikt van  € 7.525,83.  De bestemming voor 
dit resultaat is om dit gehele bedrag toe te voegen aan het stichtingskapitaal  
 

Kruisposten 

Er zijn ultimo 2019 geen kruisposten. 
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Exploitatierekening	2019	

 

Resultaten 2019 2018

Giften en schenkingen 15.780,35€          15.380,00€    

Subsidie Gemeente Zaanstad -€                       48.000,00€    

Subsidie SZW AKDM 35.336,69€          -€                

Baten en lasten voorgaand jaar 1.919,62€             

Totaal 53.036,66€          63.380,00€   

Personeelskosten 448,00€                -€                
Deskundigheid bevordering 448,00€                -€                

Bestuurskosten 728,24€                349,85€          
Reis en verblijfkosten 107,97€                -€                

Vergaderkosten 479,00€                -€                

Representatiekosten 247,94€                142,45€          

Overige bestuurskosten -106,67€               207,40€          

Kostenbeheer en administratie 10.954,51€          4.325,45€      
Kantoor artikelen 1.491,35€             191,66€          

Drukwerk kopieerkosten 838,23€                113,74€          

Porti en verzendkosten 253,50€                300,69€          

Telefoon fax kosten 367,41€                -€                

Verzekeringen algemeen 41,85€                   -€                

Automatiseringskosten 1.584,97€             2.219,36€      

Vrijwilligersvergoedingen 5.883,93€             1.500,00€      

Onkostenvergoedingen vrijwilligers 102,70€                -€                

Reis en verblijfkosten vrijwilligers 211,53€                -€                

Overige kosten vrijwilligers 138,20€                -€                

Overige organisatiekosten 40,84€                   -€                

Financieringslasten 143,39€                66,76€            
Rente en bankkosten 143,39€                66,76€            

MEEDOEN
Onderwijs 4.453,64€             -€                
Ouderbijdrage 206,50€                -€                

Schoolreizen 3.191,00€             -€                

Schoolkamp 570,00€                -€                

Excursie 65,00€                   -€                

Overige schoolbenodigdheden 276,98€                -€                

Reiskosten 74,16€                   -€                

Overige onderwijskosten 70,00€                   -€                

Sport 96,80€                   -€                
Contributie /lesgeld Sport 96,80€                   -€                

Cultuur 923,95€                -€                
Instrumenten Huur/koop 923,95€                -€                

Welzijn 27.762,30€          -€                
Kamp/weekend/vakantie 250,00€                -€                

Fietsen 11.713,75€          -€                

PC 15.798,55€          -€                

Internet -€                       -€                

Totaal Organisatiekosten 12.274,14€          4.742,06€      

Totaal kosten MEEDOEN 33.236,69€          -€                

Totaal Kosten 45.510,83€          4.742,06€     

Resultaat 7.525,83€            58.637,94€   
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Toelichting	op	de	exploitatierekening	2019	

Ontvangsten	
Er zijn diverse subsidies (Subsidie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Gemeente 
Zaanstad) en giften van een andere partijen ontvangen. De subsidie van het ministerie voor 
2019 is voorlopig vastgesteld in afwachting van de goedkeurig van de accountant die de 
controle uitvoert bij Leergeld Nederland.  

• Van het ontvangen subsidiebedrag € 48.000,- in 2018 door gemeente Zaanstad was  
€ 38.000,- bestemd voor het jaar 2019. Dit bedrag is op 27-12-2018 bijgeschreven op 
de rekening van Leergeld Zaanstad. 

• Grootste deel van de ontvangen  bedragen bij ‘Giften en Schenkingen’ betreft de 
schenkingen van € 10.000,- door de Rabobank Foundation en € 5.000,- door 
Rotaryclub Zaanstad 

 

Uitgaven	
Kosten in stand houden eigen organisatie 

De kosten die in 2019 zijn gemaakt hebben betrekking op de instandhouding van de organisatie. 
Daarnaast wordt aan de coördinator van de stichting conform een bestuursbesluit een vergoeding betaald 
conform de vrijwilligersregeling. Onder het kopje MEEDOEN wordt inzage gegeven aan de 
vergoedingen die verstrekt zijn aan de doelgroep. 

• Overige Bestuurskosten laat een positief saldo van € 106,67 zien. De uitleg hiervoor is als volgt; 
€ 1.919,62 aan gemaakte opstartkosten in 2018 is door Leergeld Nederland vergoed als 
‘vergoeding incidentele organisatiekosten’. Daarnaast is van Stichting Armoedefonds € 250,- 
ontvangen als tegemoetkoming voor een bijeenkomst. Als van deze twee ontvangen bedragen 
de werkelijk gemaakte kosten afgaan, blijft er een positief bedrag over van € 106,67.  

 

 

 

 

 

 

 

 




