Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Leergeld Arnhem
0 9 1 1 2 8 0 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Simon Stevinweg 27
0 2 6 4 4 5 5 5 7 2

E-mailadres

info@leergeldarnhem.nl

Website (*)

https://www.leergeldarnhem.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 1 9 4 2 6 0

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
3 , 5
2 4

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dick van der Meer

Secretaris

Roelien van Straten

Penningmeester

René van den Broek

Algemeen bestuurslid

Luuk Kuiper

Algemeen bestuurslid

Jacques Stoks

Overige informatie
bestuur (*)

Corine Hennekes (algemeen bestuurslid)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan
kinderen van vier tot achttien jaar in de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden die
bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe zij behoren een
onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een
voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of nog niet ter
beschikking staan.
De ouders van de kinderen worden geïnformeerd over bestaande voorzieningen en,
indien relevant, hiernaar doorverwezen.
De stichting vervult een signaalfunctie naar de overheid. De overheid wordt gewezen
op de problematiek die leeft onder gezinnen met leerplichtige kinderen en de gevolgen
van financiële belemmeringen voor de ontplooiïng van deze kinderen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

- bieden van materiële en immateriële voorzieningen, die voor gezinnen “gaten” op
korte termijn dichten: verstrekken van hulp in bestaande tekorten.
- samenwerken met andere organisaties, om de hulp te verbreden, het tempo, de
effectiviteit en de efficiency te bevorderen,
- samen met andere organisaties de armoedeproblematiek vanuit de praktijk
benoemen en agenderen bij beleidsinstanties,
- het bewustzijn van de armoedeproblematiek bij diverse maatschappelijke partijen
vergroten en benadrukken dat het gaat om een breed maatschappelijk belang.
De activiteiten en werkzaamheden worden continu, gedurende het hele jaar,
uitgevoerd.
Door het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten en werkzaamheden wordt
bijgedragen aan het doel van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen en wegnemen van belemmeringen die het kind ondervindt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies door gemeenten
Bijdrage van Leergeld Nederland
Giften van fondsen
Giften van particulieren en bedrijven
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Verstrekking van computers, laptops, fietsen, kindpassen.
Financiële bijdragen voor schoolreisjes, bijlessen

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

Het bestuur ontvangt geen beloning
Het personeel wordt beloond conform de CAO Sociaal werk

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://leergeldarnhem.nl/media/files/Jaarverslagen/jaarverslag
20_web.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

7.985

€

+
€

143.183

+
209.535

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

224.770

€

+

151.214

15.611

+
€

111.567

166.825

66.352

€

224.770

15.611

€

€
216.785

€

95.956

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

113.203

Totaal

€

224.770

+
€

209.535

€

42.710

€

209.535

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

70.742

Som van baten van particulieren

€

70.742

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

640.178

€

484.772

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

419.066

€

292.200

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

198.117

€

198.117

€
€

1.129.986

+

+
975.089

€

+
1.129.986

€

811

€

975.900

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

945.405

983.323

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

228.444

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€
€

945.405

+
983.323

€
€

189.184

1.173.849

€

1.172.507

€

194.989

€

146.413

Saldo financiële baten en lasten

€

-11.394

€

196.086

Saldo baten en lasten

€

-55.257

€

-521

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://leergeldarnhem.nl/media/files/Jaarverslagen/Jaarrekeni
ng%202020.pdf

Open

+

