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1.

Jaarverslag

1.1. Algemene informatie
Stichting Vrienden Leonardo Assen
Boomgaard 1
9408 JA ASSEN
De rechtsvorm is een stichting. De Stichting is opgericht op 23 juni 2010 en ingeschreven in de Kamer
van Koophandel Noord-Nederland, nummer 50255207

1.2. Doelstelling van de stichting
De doelstelling van de stichting is als volgt:
1.

De stichting heeft ten doel:
a.
het bevorderen en het faciliteren van het Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde
kinderen binnen het werkgebied van de stichting: Stichting Christelijke Onderwijsgroep Drenthe;
b.
het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en
andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het Leonardo onderwijs voor
hoogbegaafden.
3.

De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

4. Het bestuur van de stichting gaat geen zodanige verplichtingen aan dat ten gevolge daarvan
een negatief vermogen van de stichting ontstaat.

1.3 Beleid van de stichting
Begin 2012 speelde onzekerheid over het voortbestaan van de Leonardo-afdeling. Het was
onduidelijk welke rol de Stichting Vrienden van Leonardo Assen formeel kan en mag spelen bij het
verwerven van meer structurele gelden. Daarom is de nadruk gebleven op kortere acties, maar is de
Stichting tegelijkertijd in gesprek gegaan met de directie van De Kloostertuin en het bestuur van de
COG. Bij deze gesprekken sloot later ook de Oudervereniging aan.
Het resultaat van deze gesprekken was een ouderavond, waarbij de ouders werden geïnformeerd
over de intentie van de COG om een vorm van passend hoogbegaafdenonderwijs tot in ieder geval
2020 te laten bestaan. Ook werd door deze gesprekken duidelijk dat de Stichting, ook bij voldoende
budget, geen personeelsleden mag aanstellen (zoals een docent Spaans of Chinees). De middelen van
de Stichting worden ingezet om excursies en speciale lesmaterialen mogelijk te maken.
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Er zijn diverse acties gehouden om meer donateurs te werven, zodat er een meer structurele
inkomstenbron wordt gegenereerd. Dit heeft tot 9 nieuwe donateurs geleid. Ook in 2013 blijven we
deelnemen aan acties, maar willen we ons ook focussen om meer structurele inkomsten. We
onderzoeken hierbij niet alleen de mogelijkheid van méér donateurs, maar kijken ook naar bedrijven.

1.4 Samenstelling bestuur
Naam
H.J.G. ter Haar
Z. Kamerman
Z. Kamerman
A. Post-Roffel
L. Moget
F.J.F. Haas
W.J.Veldkamp
M.Tromp
R.Vucsán

Functie
Voorzitter tot 01-08-12
Secretaris tot 01-08-12
Voorzitter vanaf 01-08-12
Lid
Secretaris vanaf 01-08-12
Penningmeester tot 01-08-12
Penningmeester vanaf 01-08-12
Lid
Lid

Jaar benoeming
23-06-10
24-05-11
23-06-10
01-08-12
09-11-10
01-08-12
01-08-12
01-08-12

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De bestuursleden kunnen voor
maximaal 1 periode worden herbenoemd.
De benoeming van de bestuurders geschiedt met in achtneming dat ten minste één bestuurslid van
het bestuur zitting neemt die door de directie van de CBS de Kloostertuin is voorgedragen. Ten minste
één lid wordt voorgedragen door de een of meer ouders/verzorgers van Leonardo leerlingen.

1.5. Activiteiten
Het bestuur heeft in 2012 X keer vergaderd en X vergadering is vervallen. De belangrijkste
onderwerpen tijdens de vergaderingen waren de rol van de Stichting, acties en andere inkomsten,
het genereren van meer structurele inkomsten, de juiste besteding van de middelen, promotie van de
stichting en vernieuwing van de website.
Er zijn in 2012 diverse succesvolle acties uitgevoerd.
- Via de Poiesz werd een bedrag van € 961,-bijeen gehaald door in de Poiesz vestiging in Baggelhuizen
het Leonardo onderwijs onder de aandacht te brengen.
- We hebben in 2012 €92 van het Rabofonds ontvangen. (restant van de toegezegde €1.000)
- We hebben €1100 van de NAM ontvangen.
Ook zijn er 9 nieuwe donateurs geworven, met name onder (groot-)ouders van kinderen op de
Leonardo-afdeling.
In 2012 zijn uit de middelen van de Stichting aangeschaft en gefinancierd:
- een nieuwe schoolprinter
- een nieuwe methode voor Spaans
- een nieuwe methode voor rekenen
- excursie naar ASTRON in Dwingeloo
- materiaal voor techniek
- materiaal voor schaken
- materiaal voor bridge.
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1.6. Financiën
In 2012 is de Stichting erin geslaagd een aantal kleinere fondsen te verwerven. Samen met de
bijdrage van ouders is het mogelijk geweest om verzoeken van het onderwijzend team te honoreren.
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2.

2.1.

Jaarrekening 2012

Balans

In € (na
resultaatbestemm
ing
ACTIVA

31-12-12 31-12-11

Kortlopende
1
vorderingen en
overlopende activa

81

946

Liquide middelen 2

2.424

2.258

Totaal

2.505

3.204

6

PASSIVA

Reserves

31-12-12 31-12-11

3

2.505

3.170

Korlopende schulden 4
en overlopende passiva

0

34

2.505

3.204

2.2.

Staat van baten en lasten

BATEN
Giften
Overige baten

11
12

4.431
109

Totaal baten
Lasten
Besteed aan doelstelling

13

4.979

Financiële baten en lasten
RESULTAAT
RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
rekenen

3.190

14

279

7

3.190

468
279

15

53

468
38

53

38

-665

1.570

-1.065

1.645

-400

Bestemmingsreserve
boeken Villa Alfabet
Totaal

5.190

4.979

Totaal lasten
Financiële baten en lasten

5.135
55
4.540

Totaal besteed
Kosten beheer en
administratie

2011 realisatie

No. 2012 realisatie

–/- 75
-665

1.570

2.3.

Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 fonds verwervende instellingen
en daarmee in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Algemeen Nut Beogende Instelling
De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling met
fiscaal nummer 8226.36.566). Dit betekent dat giften aan de stichting door gevers en sponsors
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Grondslag voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op
posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaat uit het banktegoed. Het banktegoed bestaat ter vrije beschikking van het
bestuur.
Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, 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.
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2.4.

Toelichting op de balans

1. Kortlopende vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
31-12-12
Nog te ontvangen Rabofonds
Nog te ontvangen rente
Opbrengst verkoop Gouden
Gidsen/oud ijzer

53
28

Totaal kortlopende
vorderingen en overlopende
activa

31-12-11
908
38

81

946

31-12-12
2.424

31-12-11
2.258

2.424

2.258

2. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Totaal liquide middelen
3. Reserves en fondsen
De specificatie is als volgt:

Algemene reserve
Bestemmingsreserve
rekenen
Totaal reserves en
fondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve
Bestemmingsreserve
rekenen
Totaal

31-12-12

31-12-11

2.105

3.095

400
2.505

3.170

Saldo per 01-01- Resultaatbestemming
Eindsaldo per 31-12-2012
2012
3.170
- 1.065
2.105
€ 400**
400
3.170

-

€ 665

** In de vergadering van oktober 2012 heeft het bestuur een bijdrage toegezegd van € 1.100 in de
aanschaf van een nieuwe rekenmethode. € 700 is reeds uitgegeven.
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2.505

4.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

Nog te betalen kosten

31-12-12
0

31-12-11
34

0

34

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

2.5.

Toelichting op de staat van baten en lasten

11.
Giften en sponsoring
De specificatie is als volgt:

Giften ouders
Sponsoring bedrijven
Bijdrage COG

2012
1.750
2.153
500

2011
1.945
3.190

Totaal giften en sponsoring

4.403

5.135

Giften in natura
Ouders, grootouders e.a. hebben bijgedragen eenmalig en/of maandelijks variërend van € 10 tot en
met € 550.
In 2012 hebben de volgende bedrijven een bijdrage ter beschikking gesteld:
NAM
Poiesz supermarkt
Rabofonds

€ 1.100 sponsoring schaakmateriaal
€ 961
€ 92 ten behoeve van de gehouden kunstproject (totaal € 1.000, overig deel
in 2011)

12.
Overige baten
De specificatie is als volgt:

Overige baten
Totaal overige baten
Betreft commissie reclame op de website (bol.com)
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2012
109

2011
55

109

55

13.
Besteed aan doelstelling
De specificatie is als volgt:
2012

2011
768
318
137
1.816
96

Bijdrage inrichting mediatheek
Bijdrage inrichting technieklokaal
Bijdrage techniekproject
Bijdrage cultuurproject
Bijdrage boeken
Bijdrage schoolprinter
Bijdrage reparatie fietsen
Bijdrage excursie Astron
Bijdrage schaken/bridge
Bijdrage spelletjes groep 1

3.372
218
13
312
273
49

Totaal bestedingen

4979

3.190

2012

2011

Kosten bank
Promotiekosten
Bestuurskosten
Representatie
Vervoerskosten
Overige

106

137
171
30
71
40
15

Totaal kosten beheer en administratie

279

468

2012
53

2011
38

53

38

742

52

Percentage besteding aan doelstelling gedeeld door de totale baten: 113% (61%).
Kosten eigen fondsen verwerving
De kosten voor het verwerven van fondsen bedroeg in 2012 nihil.
14.
Kosten beheer en administratie
De specificatie is als volgt:

136
12
25

15.
Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Ontvangen rente
Totaal overige baten
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2.6 Lastenverdeling

Kantoor en algemene
kosten
Kosten verwerving
Totaal

Vergoeding bestuur
Het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen.
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2012
279

2011
413
55

279

468

3. Overige gegevens

3.1. Resultaatsbestemming
De toezegging van de bijdrage in de aanschaf van rekenmethode ad € 400 wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve boeken. Het restant van het resultaat ad € 665 wordt onttrokken aan de
algemene reserve.

3.2 Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 2 april 2013

D.J.Z. Kamerman, voorzitter
L.Moget, secretaris
W.J. Veldkamp, penningmeester
A. Post-Roffel, lid
R. Vucsán, lid
M. Tromp, lid
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