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Algemeen 
Inleiding 

De stichting draagt de naam Stichting Leergeld Roosendaal en is gevestigd in de gemeente 
Roosendaal. De stichting is opgericht 29 maart 2001 voor onbepaalde tijd. 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 20101556 
 
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 Roosendaal 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 130% van de bijstandsnorm. 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 2020 is op 17 
mei 2021 op de bestuursvergadering vastgesteld. Op 11 juni is via e-mail een aanpassing 
geaccordeerd. 
 
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. 
 
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. 
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Cliënten 
De hieronder verantwoorde betalingen betreft 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 in Twinfield. Van de niet 
kind gebonden uitgaven is een verantwoording in de vorm van declaraties en of facturen. Het 
systeem LISY is vanaf 18 december 2020 omgezet in een nieuw registratiesysteem. Na wat 
aanloopproblemen loopt de registratie ondertussen naar tevredenheid. 
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Balans per 31 december 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans per:

€ € € € € €

Activa

Vlottende activa:

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 23.557 6.000 5.007

Liquide middelen 132.051 122.142 120.785

Voorraden 2.338

Totaal 157.946 128.142 125.792

€ € € € € €

Passiva

Stichtingsvermogen:

Eigen vermogen 5.000 5.000 5.000

Voorzieningen

Voorziening aangegane verplichtingen 133.929 113.142 105.399

Kortlopende schulden:

Overige schulden en overlopende passiva 18.017 10.000 15.393

Ondersteuningsfonds 1.000

157.946 128.142 125.792

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-201831-12-2020
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 

 

Liquide middelen 

De saldi van bankrekeningen zijn in overeenstemming met de afschriften van de bank. De 
specificatie luidt: 

RABO betaalrekening       € 62.002 

RABO bedrijfsspaarrekening      € 70.049 

         ----------- 

Totaal         € 132.051 

Vorderingen 

Subsidie SZW. Uitkering volgt in 2021    € 23.550 

Te vorderen rente van RABO over spaartegoeden 2020  €           7 

         ----------- 

Totaal         € 23.557 

Voorraden 

Het bestuur heeft besloten om een aantal laptops in voorraad en beheer te houden voordat 
ze aan leerlingen ter beschikking gesteld worden. 
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Passiva 

Stichtingsvermogen 

Het Eigen Vermogen is het startvermogen van de stichting. Het bedrag van dit Eigen Vermogen 
is afkomstig uit de positieve resultaten uit 2013 en 2014 

 
Voorziening aangegane verplichtingen 
Deze voorziening wordt gevormd uit de niet bestede ontvangsten, na een ter zake doend 
bestuursbesluit. Het bedrag komt nagenoeg overeen met het jaarlijks te besteden bedrag. Bij 
voortzetting van de ondersteuning zonder subsidie e.d. zou de stichting voor circa een jaar zijn 
verplichtingen in de vorm van verwachtingen  van de cliënten voort kunnen zetten. 
 
 
 
Crediteuren 
Er is op 31 december 2020 geen saldo crediteuren.  
 
Resultaat en resultaat bestemming 
Over 2020 is er een resultaat behaald van € 20.788  De bestemming voor dit resultaat is om 
toe te voegen aan Voorziening aangegane verplichtingen.  
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
Een reeds ontvangen gift ten gunste van 2021   € 10.000 
Nog te betalen accountantskosten 2019 plus 2020   €   2.000 
Nog te betalen aan Stg. Paul inzake de actie pepernoot 2020 €   6.000 
Bankkosten RABO over december 2020 betaald in 2021  €         17 
         ----------- 
Totaal         € 18.017 
 
 
Ondersteuningsfonds 

In veel schoolklassen, met name in het voortgezet onderwijs, zitten leerlingen uit 
verschillende gemeenten. De Stichting Leergeld Roosendaal voorziet alleen in ondersteuning 
voor leerlingen uit de gemeente Roosendaal. Het is echter niet aan te bevelen om leerlingen 
uit andere gemeenten die in een en dezelfde klas zitten uit te zonderen van voorzieningen. 
Om uit te sluiten dat alles  betaald wordt uit subsidie van de gemeente Roosendaal is een 
ondersteuningsfonds gevormd uit giften en schenkingen. In 2020 zijn er nog geen uitgaven 
geweest zodat het totale saldo ad € 1.000 nog als beschikbaar op de Balans staat. 
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Exploitatierekening 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Specificatie van de staat van baten en lasten over:
€ € € € € €

Subsidies

Subsidie gemeente Roosendaal 120.000 120.000 100.000
Subsidie SZW 23.550

Onderwijs
Ouderbijdragen 10.351 12.650 12.388
Schoolreizen 804 13.032 12.842
Schoolkampen 2.558 5.702 6.904
Excursies 851 5.578 4.738
Overblijfkosten 1.477 2.653 1.126
Bijlessen 445
Overige onderwijskosten 1.546 1.246
Overige schoolbenodigdheden 13.763 9.495 9.708
Totaal onderwijs -------------> 30.249 -------------> 50.656 -------------> 48.952

Welzijn
Contributies/lesgelden 400 654 980
Welzijnsevenementen 135
Fietsenproject 50.266 50.582 44.746
PC-Project 43.264 20.566 14.982
Totaal welzijn -------------> 93.930 -------------> 71.802 -------------> 60.843

Resultaat subsidieverstrekking 19.371 -2.458 -9.795

2020 2019 2018
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Giften
Bewonersvereniging 5.000 5.000
H. van Miert 600
Kinderhulp 1.137
Schrauwenfonds -
Zusters Franciscanessen 5.000 5.150 5.000
RABO clubsuporter 225
Kerstmarkt Gertrudis College 3.512 -
Afscheid Els Ettes 538
Sponsorloop Lavoor 692
Overig 489 608
Societeit Contact 750
Red River investments 750
Kiwanis 500
Steunfonds St Jan 1.000
H.J.S. Tijhaar -
Anoniem 10.100 10.000 10.000
Stakingskas 1.206

A.C.P. Coremans 500 500 500

Fam. Anderson 100

Stichting KPO 1.500

Totaal giften -------------> 20.620 -------------> 27.136 -------------> 22.600

Bedrijfslasten

Overige personeelskosten

Kosten vrijwilligers/intermediairs 5.456 8.750 6.687

Kantinekosten 126 29 49

-------------> 5.582 -------------> 8.779 -------------> 6.736

Huisvestingskosten

Overige 142 750

Huur 1.541 954 1.200

-------------> 1.683 -------------> 1.704 -------------> 1.200

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 639 235 1003

Drukwerk 911 1.218 711

Communicatiekosten 429 491 580

Porti 1.379 1.965 1.487

Automatiseringskosten 4.543 841 584

-------------> 7.901 -------------> 4.750 -------------> 4.365

Algemene kosten

Abonnementen en contributies (Leergeld Nederland) 1.235 1.213 1.211

Diversen 241 358

Representatiekosten 495

Accountantskosten 2.000

Bestuurskosten 20

-------------> 3.730 -------------> 1.454 -------------> 1.589

Totaal bedrijfslasten 18.896 16.687 13.890

Resultaat bedrijfsvoering 1.724 10.449 8.710

Financiele lasten

Rente en bankkosten -307 -249 -236

TOTAAL RESULTAAT 20.788 7.742 -1.321
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Toelichting op de exploitatierekening 2020 

Ontvangsten 
Naast de gemeentelijke subsidie van de gemeente Roosendaal  zijn er diverse donaties van 
andere partijen.  Tevens is er een subsidie aangevraagd via de vereniging Stichtingen Leergeld 
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie die bestemd is voor 
Stichting Leergeld Roosendaal is in 2021 uitgekeerd maar er zijn in 2020 wel uitgaven verricht. 
Door deze uitgaven is de vordering op de Balans ontstaan. 

 

Uitgaven 

Kosten in stand houden eigen organisatie 
De kosten die in 2020 zijn gemaakt hebben betrekking op de inrichting van de organisatie met 
automatisering en inrichting kantoor. Daarnaast wordt aan de coördinator van de stichting en 
de intermediairs conform een bestuursbesluit een vergoeding betaald conform de 
vrijwilligersregeling.  

Bij de bedrijfslasten is een subtotaal opgenomen van de kosten voor het in stand houden van 
de eigen organisatie. Als percentage van de totale inkomsten bedragen die eigen kosten in 
2020 11,5% 
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Vaststelling Jaarrekening 2020 

 


