
Het bestuur van 
Stichting Leergeld Arnhem 
Verlengde Hoflaan 72 
6822 ED ARNHEM 

Geacht bestuur, 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken 2020 van Stichting Leergeld Arnhem. 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Leergeld Arnhem te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van 

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van 

baten en lasten over 2020 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 in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Arnhem. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd 

die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 

getrouwheid van de jaarrekening. 
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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 (VG BA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan 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.nljuitleg-samenstellingsverklaring. 

Wijchen, 23 maart 2021 

Bol Accountants B.V. 
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1.2 Doel en middelen 

Algemeen 

1.1 Naam 

De stichting draagt de naam: Stichting Leergeld Arnhem en is statutair gevestigd in de 
gemeente Arnhem. De stichting is op 1 mei 2000 opgericht voor onbepaalde tijd. 

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09112801. 

Stichting Leergeld Arnhem heeft als doel: 
Het verlenen van hulp (financieel en materieel) aan kinderen in principe van vier tot achttien 
jaar en woonachtig in de regio Arnhem, welke bij hun ontplooiing tekort komen, doordat het 
gezin een onvoldoende financiele bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden 
van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of nog niet 
ter beschikking staan. 

1.3 Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer, maar ten hoogste zeven leden die 
door het bestuur benoemd worden. 
De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en één bestuurslid vormen het dagelijks 
bestuur van de stichting. De leden van het dagelijks bestuur worden bij meerderheid van 
stemmen door de leden van het bestuur gekozen. Het bestuur is per 
31 december 2020 als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
vice-voorzitter: 
secreta ris: 
penningmeester: 
lid: 
lid: 

Dick van der Meer 
Luuk Kuiper 
Roelien van Straten 
René van den Broek 
Jacques Stoks 
Corine Hennekes 

1.4 Vermogen en inkomsten 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen 
en legaten of andere bevoordelingen, die ten doel hebben besteed te worden aan de doelstelling 
van de stichting. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen en/of 
retributies, alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of de overheid, alsmede 
alle andere baten die eveneens bedoeld zijn besteed te worden aan de doelstelling van de stichting. 
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In het rapport zijn vergelijkende cijfers over 2019 opgenomen. 

1.5 Rekening en verantwoording 

Over het jaarverslag wordt decharge verleend. 

1.6 Rapportpresentatie 

1.7 Valuta 

Alle opgenomen bedragen luiden in euro's. 

Stichting Leergeld Arnhem 

Arnhem, maart 2021 
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Vorderingen en overlopende activa 7.984,80 66.351,50 

STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

31-12-2020 31-12-2019 

Vlottende activa 

Liquide middelen 216.785,37 143.183,04 

224.770,17 209.534,54 
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Stichtingskapitaa I 

Conti nuïteitsreserve 
t.b.v. de doelstelling 

15.611,40 15.611,40 

STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

PASSIVA 

31-12-2020 31-12-2019 

Eigen vermogen 

95.955,83 151.213,44 
111.567,23 166.824,84 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 113.202,94 42.709,70 

224.770,17 209.534,54 

Enkel voor waarmerkdoeleinden 
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-55.257,61 -520,89 

STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

2020 2019 

Baten 

Ontvangen bijdragen 1.129.986,09 975.900,06 

Beschikbaar voor doelstelling 1.129.986,09 975.900,06 

Lasten 

Voorlichting en financiële hulp: 
- verstrekte giften 945.405,21 983.322,99 
- uitvoeringskosten van de organisatie 227.894,57 188.663,46 
Rente en bankkosten 549,42 520,89 

1.173.849,20 1.172.507,34 

Batig Saldo -43.863,11 -196.607,28 

dotatie Vooruitontvangen ter besteding aan de doelstelling -204.489,39 

dotatie Vooruitontvangen ter besteding aan het project 
Tegemoetkoming Schoolkosten Gemeente Arnhem 11.394,50 8.403,00 

Resultaat 

Bol Accountants 
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3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING 

3.1 Algemeen 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekenng is opgesteld conform de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). 
Alle opgenomen bedragen luiden in euro's. 

Continuïteit van de activiteiten 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling 

Activa en passiva 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Vorderingen 
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening 
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Rekening courantschulden bij 
banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de 
kortlopende schulden 

Schulden 
Schulden worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. 

3.3. Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten over het verslag 
jaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 
hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze 
voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit jaar geconstateerd zijn, worden aan 
dit boekjaar toegekend. 
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Voorschotten werknemer(s) 
Vooruit betaalde bedragen (huur en waarborgsom 
Simon Stevinweg) 
Nog te ontvangen bijdrage LN/SWZ over 2019 

3.334,75 
4.650,05 

500,00 
4.651,50 

STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
NADERE TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

2020 2019 
4.1 Vlottende activa 

4.1.1 Vorderingen en overlopende activa 

61.200,00 
7.984,80 66.351,50 

4.1.2 Liquide middelen 

Rabobank rekening-courant 
Rabobank spaarrekening 

10.741,46 
206.043,91 

50,07 
143.132,97 

216.785,37 143.183,04 

4.2 Eigen vermogen 

Eigen vermogen stand begin boekjaar 
BIJ: ontvangen baten 
AF: kosten en verstrekte giften 
AF: mutatie vooruitontvangen ihkv schoolkosten proj. 
BIJ: mutatie vooruitontvangen tbv de doelstelling 

BIJ: vrijval voorziening t.g.v. continuïteitsreserve 

166.824,84 16.132,29 
1.129.986,09 975.379,17 
-1.173.849,20 -1.171.986,45 

-11.394,50 -8.403,00 
204.489,39 

151.213,44 

111.567,23 166.824,84 

Enkel voor waarmerkdoeleinden 

Stand einde boekjaar 

In haar vergadering van 20 februari 2020 heeft het bestuur van de stichting het besluit genomen het resterende 
bedrag 2019 van de voorziening Vooruitvontvangen bedragen ter besteding aan de doelstelling ad € 151.213 te laten 
vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen in de vorm van een continuïteitsreserve, o.m. ten behoeve van het 
afdekken van het eigen risico l.v.rn, een inmiddels afgesloten verzekering tegen langdurig ziekteverzuim. Het negatieve 
resultaat 2020 is reeds hierop in mindering gebracht. 

4.3 Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

Crediteuren (VVA inz. huur waarborgsom) 
Te betalen pensioenpremies en loonheffingen 
Voorziening Loopbaanbudget 
Te betalen vakantiegeld 
Subsidieverplichti ng 
Vooruitontvangen bedragen ter besteding aan het project 
Tegemoetkoming Schoolkosten Gemeente Arnhem 

3.101,00 4.449,35 
986,67 1.196,08 

4.421,88 2.829,50 
7.488,40 5.491,00 

57.066,72 
40.138,27 28.743,77 

113.202,94 42.709,70 

Bol Accountants ::50/ 



2020 2019 

STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
NADERE TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

5.1 Ontvangen bijdragen 

Baten uit eigen fondsenwerving 
Vicentius Vereniging Arnhem (VVA)* 
Giften/Schenkingen 
Opbrengst overige fondsenwerving 

Overige opbrengsten 
Bijdrage Leergeld Nederland uit SZW gelden 
Baten en lasten voorgaand jaar 

p.m. p.m. 
55.161,41 137.147,39 
15.580,00 60.970,00 

406.178,40 250.771,61 
234.000,00 234.000,00 

419.066,28 292.200,00 
811,06 

1.129.986,09 975.900,06 

Subsidies van overheden 
Opbrengst subs';vergoed. gemeenten 
Opbrengst subs. schoolkosten proj. gem. Arnhem 

Saldo van Rentebaten en Bankkosten 549,42 520,89 

* Vincentius Vereniging Arnhem ondersteunt Stichting Leergeld Arnhem middels het feitelijk voor 
haar rekening nemen van de maandelijks verschuldigde huur gedurende de looptijd van 
het huurcontract (2020 tim 2024) plus nader overeen te komen huisvestingskosten. In totaal 
een jaarlijks bedrag van ca. € 20.000,- 

STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
NADERE TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

2020 2019 
5.2 Verstrekte giften 

MEEDOEN 
-met ONDERWIJS (w.o. ouderbijdragen, 
schoolkampen/reizen) 

34.874,34 108.734,85 

-met SPORT (w.o. contributies/lesgeld en 
sportkleding/ attri buten) 

14.253,67 19.429,60 

-met CULTUUR (w.o. contributies/lesgeld) 800,00 1.237,75 

-met WELZIJN (w.o. vakantiekampen/weekenden, pc's 
laptops, fietsen en fietsreparaties, kind/kledingpassen) 

701.971,70 662.367,79 

Betalingen aan scholen ihkv schoolkostenproj. 193.505,50 191.553,00 

945.405,21 983.322,99 

5.3 Financieringslasten 
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STICHTING LEERGELD ARNHEM TE ARNHEM 
NADERE TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

2020 2019 
5.4 Uitvoeringskasten van de organisatie 

Personeelskosten 
Lonen en Salarissen 123.785,72 88.168,57 
Vakantiegeld 1.997,40 1.295,75 
Sociale lasten 28.337,64 19.692,02 
Zorgverzekeringswet 530,00 450,00 
Pensioenpremie 12.406,46 9.255,13 
Reiskosten personeel woon-werkverkeer 600,00 600,00 
Overige personeelskosten(bijdrage loopbaanbudget en overig) 1.706,99 2.869,33 
Deskundigheidsbevordering 2.225,21 682,19 

171.589,42 123.012,99 

Huisvestingskosten 
Overige huisvestingskosten 1.147,08 

1.147,08 

Bestuurskasten 
Overige bestuurskosten 584,34 378,56 

584,34 378,56 

Kosten gemaakt ihkv schookostenproj. 
Personeelskosten 23.400,00 23.400,00 
Kosten van evenementen (pilot onderwijsondersteuning) 4.400,00 9.344,00 
Accountantskosten ivm subsidieverklaring 1.300,00 1.300,00 

29.100,00 34.044,00 

Algemene kosten 
Kantoorartikelen 659,48 956,15 
Drukwerk/kopieerkosten 3.880,31 3.951,39 
Porti/verzend kosten 948,60 1.420,70 
Abonnementen -contributies 83,39 
Telefoonkosten 418,87 590,51 
Verzekeringen 3.030,92 535,23 
Accountantkosten 4.580,14 4.367,97 
Automatisering 4.244,38 2.900,18 
Kosten vrijwilligers 5.004,03 13.891,97 
Contributie LGN 2.707,00 2.395,08 
Overige organisatiekosten 135,34 
Advieskosten 

25.473,73 31.227,91 

Totale uitvoeringskosten van de organisatie 227.894,57 188.663,46 
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