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Bestuursverslag

1. Algemeen

Doelstelling

Bestuur van de stichting

- Manon Ketz (Voorzitter)

- Peter Burgers (Penningmeester en Secretaris)

- Sierik Groep (Lid)

- Anne Marie van Lanen (Lid)

- Karel Rietdijk (Lid)

2. Het jaar 2013

 

3. Ontwikkeling eigen vermogen

4. Beleggingsbeleid

5. Continuïteit en verwachtingen voor de toekomst

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het bieden van kennis en ervaring aan jongeren uit minder kansrijke woon- en 

leefsituaties, tussen de tien en veertien jaar oud, uit Arnhem, gericht op het vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren in de 

maatschappij, het versterken van hun zelfvertrouwen alsmede op het ontmoeten van personen die aansprekende en inspirerende beroepen 

uitoefenen.

Het dagelijks bestuur van stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem heeft het genoegen u hierbij de jaarstukken over 2013 te 

verstrekken. 

Bestuursverslag
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

 

De stichting is bij notariële akte d.d. 24 maart 2006 verleden voor notaris mr. E.M. Dutmer te Arnhem.
 

In 2013 werd van vier bestuursleden afscheid genomen: Karin van Weegen (voorzitter), BartJan Dieperink (penningmeester en secretaris), 

Marco de Wilde (lid) en Petra Jansen op de Haar (lid). Het bestuur bestond daarmee eind 2013 uit vijf leden:

Het beleggingsbeleid van stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem is er op gericht om tijdelijk niet benodigde gelden uitsluitend 

risicoloos te beleggen in deposito's van Nederlandse banken of verzekeringsmaatschappijen.

In 2010 en 2011 kreeg LeukOmteLeren voor het eerst te maken met een negatief resultaat. Dit kwam doordat de stichting geconfronteerd werd 

met uitval van personeel door ziekte dat leidde tot aanzienlijk hogere personeelskosten. De stichting bleek kwetsbaar voor wat haar personeel 

betreft. Mede daarom is de stichting eind 2012 overgegaan op payrolling van haar peroneel en/of het begruik gaan maken van ZZP-ers. Op 

deze manier kan flexibeler omgegaan worden met het personeel en is de stichting minder kwetsbaar bij ziekte van haar personeel. 

In het schooljaar 2012-2013 namen 59 jongeren deel aan het project. 49 van hen rondden het jaar af met een diploma. De 59 jongeren waren 

verdeeld over de drie leerjaren: leerjaar één en twee met een brede inhoud, zoals omschreven in de doelstelling, en in het derde leerjaar het 

zogenaamde buddy - jaar waarin de leerling één op één met een buddy zich verder bekwaamt. Het schooljaar 2013-2014 ging in het najaar van 

2013 met 57 leerlingen van start. 

Het resultaat over 2013 is € 16.142 voordelig. Dit resultaat is toegevoegd aan het risicofonds. Het totale eigen vermogen (vrij besteedbaar deel) 

is daardoor gelijkgebleven op € 38.031. Het gevormde risicofonds is met € 16.142 toegenomen en bedraagt eind 2013 € 39.192. 

Om dit mogelijk te maken is er een organisatie die eind 2013 bestond uit drie coördinatoren in dienst van de stichting, 40 vaste vrijwilligers en 

ruim 90 gastdocenten.

De winst- en verliesrekening over 2013 sloot met een positief resultaat van € 16.142. Daarmee is in 2012 en 2013 een halt toe geroepen aan 

de negatieve trend van de verliezen in de jaren daarvoor. De belangrijkste oorzaak van dit positieve resultaat is met name de extra bijdrage van 

de gemeente Arnhem om de kosten van de ziekte van (oud)projectcoördinator Anneke Polman op te vangen. Daarnaast is in 2013 stevig 

doorgezet in het verder terugdringen van diverse kosten. 

In 2013 heeft op één persoon na het voltallig bestuur afscheid genomen van stichting LOL. Een nieuw bestuur is met een frisse blik de 

Weekendschool gaan besturen. Dit nieuwe bestuur staat voor stevige uitdagingen. Het blijkt steeds moeilijker om nieuwe donateurs aan de 

stichting te binden. De belangrijkste subsidienten, de woningbouwcorporaties, beraden zich op hun bijdragen aan de Weekendschool na 2014. 

De bijdrage van de woningbouwcorporaties is essentieel voor het voortbestaan van de Weekendschool. In de loop van 2014 zullen de 

woningbouwcorporaties in overleg treden met het bestuur van stichting LOL en hun standpunt ten aanzien van voortzetting van de 

Weekendschool bepalen.
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Algemeen

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Overige activa en passiva

Bepaling van het exploitatiesaldo

(Stelsel)wijzigingen

Kasstroomoverzicht

Overige opmerkingen

Geen.

 B1 - Grondslagen
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving; richtlijn 640 (organisaties zonder winstoormerk).

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Bij de waardering wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten van de stichting worden voortgezet.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. De 

afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, rekening houdend met een 

eventuele restwaarde. Ontvangen subsidies worden rechtstreeks op de investering in mindering gebracht.

De subsidie van de gemeente Arnhem en van de gezamenlijke Arnhemse woningcorporaties heeft een structureel karakter en is bedoeld om de 

instelling in stand te houden. De subsidies zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, rekening houdend met een eventuele 

terugbetalingsverplichting.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

In het boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van 

oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten  worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zijn bekend zijn op het moment van 

het opmaken van de jaarrekening.
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(na winstbestemming)

1.  Activa

Vaste activa

      1.2  Materiële vaste activa

 Inventaris en apparatuur 62                     302                   

 Overige materiële vaste activa -                       -                       

62                      302                     

      Totaal vaste activa 62                      302                     

Vlottende activa

      1.5  Vorderingen

 Overige vorderingen 1.740                 20.422               

 Overlopende activa 209                   209                   

1.949                  20.631                

104.406               82.636                

      Totaal vlottende activa 106.355               103.267               

Totaal activa 106.417              103.569              

2.  Passiva

      2.1  Eigen vermogen

 Algemene reserve 38.031               38.031               

Bestemmingsfondsen 39.192               23.050               

Totaal eigen vermogen 77.223                61.081                

      2.6  Kortlopende schulden

 Crediteuren 21.889               4.956                 

 Overige kortlopende schulden 1.305                 32.532               

 Overlopende passiva 6.000                 5.000                 

29.194                42.488                

Totaal passiva 106.417              103.569              

Saldo per 31-12-2012

(in euro's)

      1.7  Liquide middelen

Saldo per 31-12-2012

(in euro's) (in euro's)

Saldo per 31-12-2013

 B2 - Balans per 31-12-2013
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

Saldo per 31-12-2013

(in euro's)
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Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012

(in euro's) (in euro's) (in euro's)

3.  Baten

       Subsidies 66.000                    42.230                    66.000                    

       Donaties en giften 66.018                    62.508                    68.441                    

      Totaal baten 132.018                  104.738                  134.441                  

4.  Lasten

      Programmakosten 102.923                   104.000                   101.837                   

      Afschrijvingen 240                         250                         373                         

      Huisvestingslasten -                             -                             -                             

      Overige instellingslasten 13.808                    20.650                    23.280                    

      Totaal lasten 116.971                  124.900                  125.490                  

Saldo baten en lasten 15.047                    20.162-                    8.951                       

5.  Financiële baten en lasten

      5.1  Financiële baten 1.241                      -                             837                         

      5.2  Financiële lasten 146                         -                             132                         

Saldo financiële baten en lasten 1.095                       -                               705                          

Exploitatiesaldo 16.142                    20.162-                    9.656                       

Exploitatiesaldo toevoegen aan

      Algemene reserve -                             -                             -                             

      Risicofonds 16.142                    20.162-                    9.656                      

 Totaal verdeling exploitatiesaldo 16.142                    20.162-                    9.656                       

B3 - Staat van baten en lasten
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem
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Kasstroom uit operationele activiteiten

      Exploitatiesaldo 16.142€               9.656€                

      Afschrijvingen 240€                   373€                   

      Mutaties werkkapitaal

      -  Vorderingen 18.682€             8.175€               

      -  Kortlopende schulden 13.294-€             35.159€             

5.388€                43.334€               

      Kasstroom uit operationele activiteiten 21.770€               53.363€               

Mutatie liquide middelen 21.770€              53.363€              

      Beginstand liquide middelen 82.636€               29.273€               

      Mutatie liquide middelen 21.770€               53.363€               

Eindstand liquide middelen 104.406€           82.636€              

 B4 - Kasstroomoverzicht 2013
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

2013

(in euro's)

2012

(in euro's)
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1.  Activa

1.2  Materiële vaste activa

 Inventaris en apparatuur

 Overige materiële vaste activa

Totaal materiële vaste activa

Het gehanteerd afschrijvingspercentage bedraagt 33%

Investeringen 2012: geen 

1.5  Vorderingen

      Overige vorderingen 

      -  Nog te ontvangen rente
      - Te ontvangen donaties en giften

      Overige vorderingen

      Af: Voorziening voor oninbaarheid

      Totaal overige vorderingen

      Overlopende activa

      -  Vooruit betaalde kosten
      - Waarborgsom

      Totaal overlopende activa

      Totaal vorderingen

       Banken

      Totaal liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. 

(in euro's)

                 120 

89                   

82.636              

Saldo per 31-12-2012

                  120 

89                  

7.500-               

82.636               

Saldo per 31-12-2012

(in euro's)

                  837 

             27.085 

              1.240 

(in euro's)

104.406          

1.7  Liquide middelen

                 500 

-€                     -€                   

Boekwaarde        

31-12-2012

Investeringen 

2013

Saldo per 31-12-2013

(in euro's)

240€               

62€                   

62€                   

-€                     

 B5 - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Verkrijgingsprijs 

(vervaardigings-

prijs) t/m 2012

Waardevermin-

deringen en 

afschrijvingen t/m 

2012

Afschrijvingen 

2013 en 

waardevermin-

deringen

Boekwaarde         

31-12-2013

Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

1.152€              

1.152€             

302€                 240€                

302€                 

104.406          

-€                     -€                     -€                     

1.454€             -€                      

-€                     1.454€              

27.922             

209                   209              

 

1.949           20.631              

Saldo per 31-12-2013

1.740              

-                     

1.740           20.422               
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 B5 - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

2.  Eigen vermogen, bestemmingsreserves 

      Algemene reserve

      Risicofonds

Totaal eigen vermogen

Het risicofonds wordt gevormd voor overbrugging van jaren dat donaties en giften de kosten niet kunnen dekken. 

       Crediteuren

       Overige kortlopende schulden

      Overlopende passiva

      -  Vooruitontvangen donaties en giften

      Totaal overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

5.000           

6.000           

1.305           

(in euro's) (in euro's)

32.532               

77.223                

6.000              

61.081              

Overige mutaties

38.031              -                      -                     38.031               

Saldo                 

31-12-2013

Saldo 1-1-2012 Bestemming 

resultaat

39.192               

Mutaties 2013

               23.050               16.142 

2.1  Eigen vermogen

Saldo per 31-12-2013 Saldo per 31-12-2012

16.142                                     - 

4.956                

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

2.7  Niet uit de balans blijkende verplichtingen

2.8  Verbonden partijen

De stichting is niet verbonden aan andere partijen.

42.488              

5.000                

2.6  Kortlopende schulden

21.889          

29.194           
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3.  Baten

Subsidies

      Subsidie gemeente Arnhem 66.000                    66.000                

      De subsidies van de gemeente Arnhem zijn tot en met 2012 vastgesteld.

Donaties en giften

      Donaties en fondsen 65.708                    68.256                

      Giften 310                        185                     

Totaal donaties en giften 66.018                    68.441                

       Donaties en fondsen 

      -  Arnhemse Woningcorporaties 43.208                    47.256                

      -  Cito 5.000                     5.000                  

      -  Stichting Peeze Foundation 5.000                     2.500                  

      -  Examenadviesbureau 5.000                     5.000                  

      -  MP accountants & adviseurs 2.500                     2.500                  

      -  Rijnstad 2.000                     -                         

      -  SITA 2.000                     2.000                  

      -  ING Bank 500                        -                         

      -  Zorgweb 500                        -                         

      -  Akzo Nobel -                            2.500                  

      -  Burgemeester Drijberprijs -                            1.500                  

65.708                   68.256                

4.  Lasten

Programmakosten

      Programmakosten   

      - Coördinatie en begeleiding 102.066             100.249             

      - Reis- en verblijfkosten 857                   1.588                 

102.923                  101.837               

In 2013 waren 2 fte gedetacheerd bij stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem (2012 2 fte).

Het bestuur is evenals in 2012 onbezoldigd.

Afschrijvingen

       Inventaris en apparatuur 240                        373                     

Totaal afschrijvingen 240                        373                     

B8 - Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

2013

(in euro's)

2012

(in euro's)

2013 2012

(in euro's) (in euro's)
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B8 - Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

4.  Lasten (vervolg)

Overige instellingslasten

       Administratie- en beheerslasten

      -  Administratie en beheer 3.650                 3.650                 

      -  Kantoorbenodigdheden 616                   987                   

      -  Nieuwsbrief 1.321                 2.824                 

      -  Telefoon 1.075                 1.236                 

      -  Webhosting 103                   101                   

      -  Verzekeringen 765                   700                   

      -  Overige beheerslasten 1.011                 1.266                 

8.541                     10.764                

       Activiteitenkosten

      -  Overige vrijwilligerskosten 2.120                 573                   

      -  Les en verbruiksmaterialen 388                   1.294                 

      -  Lunchkosten 175                   484                   

      -  Vervoerskosten / entree kinderen -                       865                   

      -  Activiteiten Buddy project 584                   1.800                 

3.267                     5.016                  

       Kosten vorming voorziening oninbaarheid 2.000                     7.500                  

Totaal overige instellingslasten  13.808                   23.280                

5.  Financiële baten en lasten

Financiële baten

       Rentebaten 1.241                     837                     

Totaal financiële baten 1.241                     837                     

Financiële lasten

       Overige financiële lasten 146                        132€                   

Totaal financiële lasten 146                        132€                   

Saldo financiële baten en lasten 1.095                      705                     

2013 2012

(in euro's) (in euro's)
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16.142                   

-                           

16.142                   

16.142                   

C1 - Overige gegevens

Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

Zie volgende pagina voor de controleverklaring.

Controleverklaring

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum met betrekking tot 2013.

Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het resultaat over 2013 wordt als volgt verdeeld:

Resultaat exploitatie 2013:

Resultaatverdeling:

Algemene reserve

Risicofonds
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Oordeel betreffende de jaarrekening

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Nijmegen, 24 februari 2014

MP accountants & adviseurs

Was getekend

drs. M.P.L. Peters RA

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 

oordeel te bieden.

Wij hebben de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2013 van stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool 

Arnhem te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en 

lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de RJ 640 

Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat 

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang 

bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 

het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 

die in de gegeven omstandigheden adequaat zijn. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het 

evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de 

door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van stichting 

Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met 

RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van 

het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en 

of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het 

jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
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- Manon Ketz (Voorzitter)

- Karel Rietdijk (Lid)

- Sierik Groep (Lid)

- Anne Marie van Lanen (Lid)

C2 - Vaststelling jaarverslag 2013
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

 

Het algemeen bestuur van Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem.

- Peter Burgers (Penningmeester en Secretaris)

 

Gezien het jaarverslag over het boekjaar 2013 van de stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem en gelet op de hierover 

gedane verantwoording door de penningmeester van de stichting met de daarbij behorende samenstellingsverklaring:

 

Te besluiten:

Het jaarverslag 2013 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de Balans per 31 december 2013 en de Staat van baten en 

lasten over het boekjaar 2013 vast te stellen, alsmede het bestuur de penningmeester decharge verleent voor het gevoerde beleid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van maart 2014.

De stichting voornoemd,

Was getekend,
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Naam en adres instelling: Stichting Leuk Om te Leren, Weekendschool Arnhem

Postbus 821

6800 AV ARNHEM

ANBI: Per 1 januari 2008 is de stichting erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Kamer van Koophandel: 09159763

Contactpersoon: P. Burgers

Telefoon: 026-3531887

email: info@leukomteleren.nl

Gegevens over de rechtspersoon

 D1 - Gegevens over de rechtspersoon
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem
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Realisatie 2013 Begroting 2013 Begroting 2014

(in euro's) (in euro's) (in euro's)

3.  Baten

       Subsidies 66.000                    42.230                    43.500                    

       Donaties en giften 66.018                    62.508                    60.300                    

      Totaal baten 132.018                  104.738                  103.800                  

4.  Lasten

      Programmakosten 102.923                   104.000                   131.500                   

      Afschrijvingen 240                         250                         -                             

      Overige instellingslasten 13.808                    20.650                    19.350                    

      Totaal lasten 116.971                  124.900                  150.850                  

Saldo baten en lasten 15.047                    20.162-                    47.050-                    

5.  Financiële baten en lasten

      5.1  Financiële baten 1.241                      -                             -                             

      5.2  Financiële lasten 146                         -                             -                             

Saldo financiële baten en lasten 1.095                       -                               -                               

Exploitatiesaldo 16.142                    20.162-                    47.050-                    

D2 - Begroting 2013
Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem
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