Jaarverslag 2015

Assen, juli 2016
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Jaarverslag
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

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
In 2015 is de Stichting doorgegaan op de in 2014 ingeslagen weg. Het bestuur focust zich op het
verwerven van financiële middelen. De leerkrachten toetsen zelf aan de hand van de beslisboom of
een wens binnen de doelstelling van de stichting past. Zo kunnen de leerkrachten zelf prioriteiten
aanbrengen in de inzet van de middelen.
Er is een gesprek geweest tussen het bestuur en Ger de Vos van de Raad van Bestuur van COG
Drenthe. Dit was op verzoek van dhr De Vos zelf. Enerzijds om elkaar te ontmoeten en elkaars
activiteiten te verkennen. En anderzijds om te peilen hoe het bestuur van de Stichting tegenover de
constructie staat van het innen van de vrijwillige ouderbijdrage via de Stichting. Het bestuur heeft
hier nog geen expliciet standpunt over ingenomen, maar zal dit doen in het geval van een formeel
verzoek vanuit het COG.
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1.4 Samenstelling bestuur
Naam
M.Tromp
L. Moget
W.J.Veldkamp
F. Friso
T.Aeilkema

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Jaar benoeming
01-08-12
01-08-12
01-08-12
01-09-13
01-09-15

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 inachtneming 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 één of meer ouders/verzorgers van Leonardo leerlingen.

1.5. Activiteiten
In 2015 heeft het bestuur vijf keer vergaderd.
In 2015 ontvingen we de bijdrage van Poiesz Supermarkten n.a.v. de deelname aan de sponsoractie.
Deze bijdrage was €973.
De commissie inkomsten van BOL.com stegen van €245 in 2014 naar €485 in 2015 en we ontvingen
ruim €1.700 aan donaties (o.a. €472 voor atlassen).
Er was een duidelijke afname van het aantal donateurs zichtbaar. Met name ouders die al vanaf de
eerste jaren betrokken zijn zetten hun donatie stop. Hun kinderen gingen naar het middelbaar
onderwijs.
In 2015 werd het grootste deel van de sponsorinkomsten besteed aan de aanschaf van nieuwe
atlassen, een TV met bijbehorend meubel, een radio/CD speler, reiskosten voor de vakdocenten
Spaans/Chinees en 2 Study Buddies. Er werd relatief weinig geld uitgegeven aan materialen voor de
curriculae.

1.6. Financiën
Met de hiervoor genoemde financiële baten en de ontvangen bijdragen van ouders is het mogelijk
geweest om diverse verzoeken van het onderwijzend team te honoreren.
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Jaarrekening 2015

Balans
In € (na
resultaatbestemm
ing)
ACTIVA

31-12-15 31-12-14

Kortlopende
1
vorderingen en
overlopende activa

47

37

Liquide middelen 2

8.653

7.558

Totaal

8.700

7.595

5

PASSIVA

Reserves

31-12-15 31-12-14

3

8.626

7.551

Kortlopende schulden 4

74

44

8.700

7.595

Staat van baten en lasten

BATEN
Giften
Overige baten

11
12

3.105
536

Totaal baten
Lasten
Besteed aan doelstelling

13

2.445

Financiële baten en lasten

5.719

2517
2.445

14

149

Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Correctie balansverschil

5456
263
3.641

Totaal besteed
Kosten beheer en
administratie

2014 realisatie

No. 2015 realisatie

2.517

199
149

15

47
-20

199
37

27

37

RESULTAAT

1.074

3.040

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging aan:
Algemene reserve

1.074

3.040

Totaal

1.074

3.040

6

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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Toelichting op de balans
1. Kortlopende vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

Nog te ontvangen rente
Totaal kortlopende
vorderingen en overlopende
activa

31-12-15
47

31-12-14
37

47

37

31-12-15
8.653

31-12-14
7.558

8.653

7.558

2. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Totaal liquide middelen
3. Reserves en fondsen
De specificatie is als volgt:
31-12-15

31-12-14

Algemene reserve

8.626

7.551

Totaal reserves en
fondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

8.626

7.551

Algemene reserve
Totaal

Saldo per 01-01- Resultaatbestemming
Eindsaldo per 31-12-2015
2015
7.551
1.074
8.626
7.551
8.626

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

Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

8

31-12-15
74

31-12-14
44

74

44

Toelichting op de staat van baten en lasten
11.
Giften en sponsoring
De specificatie is als volgt:

Giften ouders
Sponsoring bedrijven

2015
1.732
1.373

2014
2.640
2.816

Totaal giften en sponsoring

3.105

5.456

Giften in natura
Ouders, grootouders e.a. hebben bijgedragen eenmalig en/of maandelijks variërend van € 7,50 tot en
met € 472 (atlassen).
In 2015 hebben de volgende bedrijven een bijdrage ter beschikking gesteld:
Poiesz € 973
Zomerspeelgoed, Manuele- en Fysiotherapie Vaes, Fantasierijk € 400 (sponsoring LeoNieuws)

12.
Overige baten
De specificatie is als volgt:

Overige baten BOL.com
Overige baten Panelwizzard
Totaal overige baten

2015
485
51

2014
245
18

536

263

Betreft commissie reclame op de website (BOL.com) en inkomsten enquête deelname (Panelwizzard)

13.
Besteed aan doelstelling
De specificatie is als volgt:
2015
Excursie Den Helder
Bijdrage spelletjes groep 1 t/m 5

9

2014
1.450
19

Bijdrage boeken
Bijdrage aanschaf materiaal curricula
Bijdrage aanschaf buitenspeelgoed
Aanschaf vitrinekast + kledingkast
Reiskosten docenten Spaans/Chinees
Aanschaf ‘concentratieschermen’
Aanschaf radio
Aanschaf Atlassen
Aanschaf TV + meubel
Totaal bestedingen

143

470
298
119
767
648
2.445

118
83
82
410
355

2.517

Percentage besteding aan doelstelling gedeeld door de totale baten: 67 % (2014: 46%).
Kosten eigen fondsen verwerving
De kosten voor het verwerven van fondsen bedroeg in 2015 nihil.
14.
Kosten beheer en administratie
De specificatie is als volgt:
2015

2014

Kosten bank
Bestuurskosten (site + HBoN)

137
12

133
22

Totaal kosten beheer en administratie

149

155

2015
47

2014
37

47

37

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

Ontvangen rente
Totaal overige baten

2.6 Lastenverdeling

Kantoor en algemene
kosten

Totaal

10

2015
149

2014
155

149

155

Vergoeding bestuur
Het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen.

3. Overige gegevens

3.1. Resultaatsbestemming
Het resultaat van € 1.074 wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve.

3.2 Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2016.

M. Tromp, voorzitter
L.Moget, secretaris
W.J. Veldkamp, penningmeester
F. Friso, lid
T.Aeilkema, lid
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