
FINANCIEEL JAARVERSLAG

Financieel jaarverslag

2019

Stichting Leergeld Ijssel & Vecht Jaarverslag 2019 Pagina 1



FINANCIEEL JAARVERSLAG

Inhoudsopgave

Inhoud
Algemeen.3

Balans per 31 december 2019 5

Toelichting op de balans per 31 december 2019 5

Exploitatierekening 2019 6

Toelichting op de exploitatierekening 2019 6

Ontvangsten 6

Uitgaven 7

Kosten in stand houden eigen organisatie 7

Vaststelling jaarverslag 8

Stichting Leergeld Ijssel & Vecht jaarverslag 2019 Pagina 2



FINANCIEEL JAARVERSLAG

Algemeen

In leiding

De stichting draagt de naam Leergeld IJssel & Vecht en is gevestigd in de gemeente Zwolle. De
stichting is opgericht op 1 april 2019 voor onbepaalde tijd.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 74480480

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 Hardenberg en Ommen die bij hun ontwikkeling en ontplooiing
tekortkomen doordat het gezin waartoe zij behoren een onvoldoende financiële
bestedingsruimte heeft. De bestedingsruimte die de stichting hanteert voor de gemeente
Hardenberg is maximaal 120 % van de bijstandsnorm. In de gemeente Ommen wordt max.
110 % van de bijstandsnorm gehanteerd. De hulpverlening aan deze kinderen wordt genoemd
MEEDOEN.

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 dekking voor de tekorten uit de gemeentelijke subsidies.

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 1 juli
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 “Cl 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.

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
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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 betreft de daadwerkelijk in het verslagjaar verrichte
betalingen. Deze betalingen worden vastgelegd in het systeem [15V dat een automatische
koppeling heeft met de financiële administratie die gevoerd wordt in Twinfield. Van de niet
kind gebonden uitgaven is een verantwoording in de vorm van declaraties en of facturen.
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Balans per 31 december 2019

Hier neem je de balans op uit Twinfield met de Vergelijkende Cijfers uit het Vorig jaar.

Twinfield rapport Balans en Winst & verlies
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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 resultaat van 2019. Van dit resultaat wordt een

bestemmingsreserve gevormd voor nog te besteden subsidie in 2020.

Bestemmingsreserve
Zoals al eerder vermeld is de bestemmingsreserve gevormd uit de niet bestede subsidie

gelden uit 2019.

Crediteuren
Er is op 31 december 2019 geen saldo crediteuren.

Resultaat en resultaat bestemming

Bank

Kruisposten

Totaal

Voor r4aat verdellnfjj itP”4 ]
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Resultaat 2019

Eigen vermogen

Totaal € - - — € -

31-12491*
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Over 2019 is er een resultaat bereikt van € 30.269,36. De bestemming voor dit resultaat is

om het toe bedelen aan het eigen vermogen van de stichting.

Kru isposteri

De post kruisposten loopt in 2020 weg.

Exploitatierekening 2019

Hier wordt de exploitatierekening opgenomen.

Het verdient aanbeveling om de kosten MEEDOEN uit te splitsen op het niveau van de

grootboekrekening

Inkomsten

Bestuurskosten

Overige bestuurskosten

Kosten beheer en administratie

Organisatie en bureaukosten

Resultaten 2018 2019

InC In€

Giften en schenkingen - 12.500,00

Subsidie gemeenten - 18.804,75

Acties derden - 78,00

Resultaat 30.269,36

Financieringsiasten

Organisatie en bureaukosten

MEEDOEN

Onderwijs

Welzijn

Uitavn

31.382.75

20,49

20,49

19,10

19,10

39,84

39,84

280,00

753,96

1.113.39

Toelichting op de exploitatierekening 2019

Ontvangsten
Naast de gemeentelijke subsidie van de gemeente Hardenberg en Ommen zijn er diverse subsidies

ontvangen van bijvoorbeeld de Rabobank Foundation een sta rtbijdrage via Leergeld Nederland. Ook

andere partijen hebben ons donaties geschonken.
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Uitgaven

Kosten in stand houden eigen organisatie

Het jaar 2019 kenmerkt zich met name op het in oprichting krijgen van de eigen organisatie. De kosten

die in 2019 zijn gemaakt hebben betrekking op oprichting van de Organisatie en de inrichting van de

organisatie met automatisering en inrichting kantoor.

Toelichting geven op de kosten meedoen in de vorm van aantal unieke kinderen (basis komt uit rapport

100 vanuit Lisy) en het aantal geholpen kinderen en het aantal verstrekkingen.

Aantal geholpen kinderen is hoger dan uniek kinderen omdat een kind meer dan 1 verstrekking kan

krijgen. Het aantal verstrekkingen is het aantal beoordeelde en betaald aanvragen.
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Vaststelling jaarverslag
In de bestuursvergadering van 31 augustus 2020 heeft het bestuur van de Stichting IJssel & Vecht de

jaarrekening 2019 vastgesteld.

Met betrekking tot het exploitatieresultaat is besloten om dit ten gunste te brengen van de reserves

van de stichting.

Aldus vastgesteld en besloten.

Zwolle, 31 augustus 2020

.---1-

P.A.vanderTerp

Voorzitter Secretaris / Penningmeester

L. Kievit Braakman

Bestuurslid

H. Brink

Bestuurslid

1
/

H.B. Goettsch
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Vaststelling jaarverslag
In de bestuursvergadering van 31 augustus 2020 heeft het bestuur van de Stichting IJssel & Vecht de

jaarrekening 2019 vastgesteld.

1: Met betrekking tot het exploitatieresultaat is besloten om dit ten gunste te brengen van de reserves

van de stichting.

Aldus vastgesteld en besloten.

Zwolle, 31 augustus 2020

P. A. van der Terp H,B. Goettsch

Voorzitter Secretaris / Penningmeester

S.,

t, .:
- —---

L. Kievit Braakman H. Brink

Bestuurslid Bestuurslid
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Vaststelling jaarverslag
In de bestuursvergadering van 31 augustus 2020 heeft het bestuur van de Stichting IJssel & Vecht de

jaarrekening 2019 vastgesteld.

Met betrekking tot het exploitatieresultaat is besloten om dit ten gunste te brengen van de reserves

van de stichting.

Aldus vastgesteld en besloten.

Zwolle, 31 augustus 2020

P. A. van der Terp

Voorzitter

H.B. Goettsch

Secretaris / Penningmeester

L. Kievit Braakman

Bestuurslid Best uurs lid
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