Jaarverslag 2013

Assen, 22 april 2014
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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

Vanuit de Leonardo-afdeling leek er vooral behoefte te zijn aan vakdocenten voor bijvoorbeeld Spaans en
Engels. Omdat voor de aanstelling van dergelijke docenten de financiering over langere tijd gegarandeerd moet
zijn, heeft het bestuur van de Stichting in 2013 de mogelijkheden onderzocht om naast donateurs, ook bedrijven
aan zich te binden. Dit biedt mogelijkheden voor meer structurele en vooral ook grotere financiële steun.
Daarnaast heeft het bestuur het beleid voortgezet om mee te doen met diverse acties en diverse donateurs te
werven onder bijvoorbeeld de ouders van de kinderen. Deze donateurs zijn belangrijk voor de structurele
inkomsten.
In 2013 is het bestuur zijdelings, maar niet in financiële zin, betrokken geweest bij de realisatie van een nieuwe
groep voor het Leonardo-onderwijs.
Aan de uitgavenkant heeft het bestuur van de Stichting zijn beleid gecontinueerd om verzoeken om
ondersteuning van het team alleen te honoreren indien het gaat om kosten die redelijkerwijs niet tot de normale
onderwijsuitgaven behoren. In 2013 heeft de ondersteuning van het hoogbegaafdenonderwijs vooral
plaatsgevonden in de vorm van aanschaf van boeken en onderwijs ondersteunend materiaal. Ook werd er
buitenspeelgoed aangeschaft voor (met name) de jongste groepen.
Het bestuur heeft zich in 2013 ook haar eigen rol in de ondersteuning van het hoogbegaafdenonderwijs
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bediscussieerd. Door de coördinatrice van de Afdeling is de vraag opgeworpen of de stichting ook een rol zou
kunnen spelen in de niet-financiële ondersteuning van de afdeling. Daarbij speelt ook de vraag hoe de stichting
zich verhoudt tot de oudervereniging. De discussie zal in 2014 worden voortgezet.
1.4

Samenstelling bestuur

Naam
Z. Kamerman
A. Post-Roffel
F. Friso
L. Moget
W.J.Veldkamp
M.Tromp
R.L.Vucsán

Functie
Voorzitter
Lid tot 01-09-2013
Lid vanaf 01-09-2014
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Jaar benoeming
24-05-10
23-06-10
01-09-14
01-08-12
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 van de regel dat ten minste één bestuurslid door
de directie van de CBS de Kloostertuin wordt voorgedragen. Ook wordt ten minste één lid voorgedragen door
één of meer ouders/verzorgers van Leonardo leerlingen.

1.5.

Activiteiten

Het bestuur heeft in 2013 7 keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen tijdens de vergaderingen waren acties
en andere inkomsten, het genereren van meer structurele inkomsten, de juiste besteding van de middelen, de rol
van de Stichting, promotie van de stichting en vernieuwing van de website.
Het stichtingsbestuur heeft ter uitvoering van haar beleid om grotere donateurs aan zich te binden een aantal
energiereuzen benaderd voor steun. Deze inspanningen hebben nog geen concrete resultaten opgeleverd.
Vooralsnog lijkt het Leonardo concept niet direct aan te sluiten bij de sponsordoelstellingen van de benaderde
bedrijven.
Een andere poging die in financiële zin niet succesvol was, was de deelname aan de NRC Charity awards. Er
werd meegedongen naar gratis advertentieruimte in het NRC. Het leverde uiteindelijk wel een prachtige
advertentie op (belangeloos gemaakt door ID Graficus uit Assen) en een opgefrist logo van de Stichting zelf. Zie
voor de resultaten op de site van de Stichting.
Een succesvolle actie in 2013 was de actie ‘Specsavers Steunt’ van de gelijknamige brillenzaak . Door klanten is
er meer dan een jaar gespaard. De opbrengst is in 2014 ontvangen en zal in de financiële verantwoording over
2014 terugkomen. Een andere succesvolle actie van de Poiesz-actie. Hier werd een bedrag van €792,-bijeen
gehaald door in de Poiesz vestiging in Baggelhuizen het Leonardo onderwijs onder de aandacht te brengen.
Tot slot zijn er in 2013 5 nieuwe donateurs geworven, met name onder (groot-)ouders van kinderen op de
Leonardo-afdeling.
Wat betreft de uitgaven zijn er in 2013 uit de middelen van de Stichting op verzoek van het team diverse
studieboeken een binnen- en buitenspeelgoed aangeschaft en gefinancierd.
1.6.

Financiën

Financieel gezien was 2013 een relatief goed jaar voor de Stichting. Aan de inkomenskant zijn de structurele
inkomsten iets verbeterd doordat meer structurele donateurs zijn geworven. Daar stond tegenover dat de
incidentele inkomsten ten opzichte van 2012 iets tegenvielen. Omdat in 2013 door het team minder verzoeken
om ondersteuning zijn gedaan is er ook minder geld uitgegeven. Per saldo is er daarom meer geld geworven dan
uitgegeven. Het overschot is toegevoegd aan de eigen reserve.
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2.

Jaarrekening 2013

2.1.

Balans

In €(na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-13

31-12-12

Kortlopende
vorderingen en
overlopende activa

1

37

81

Liquide middelen

2

4.518

2.424

4.555

2.505

Totaal

5

PASSIVA

31-12-13

31-12-12

3

4.510

2.505

Kortlopende schulden en 4
overlopende passiva

45

0

4.555

2.505

Reserves

2.2.

Staat van baten en lasten

BATEN

No. 2013 Realisatie

2012 Realisatie

Giften

11

3.557

4.431

Overige baten

12

139

109

Totaal baten

3.696

4.540

Lasten
Besteed aan doelstelling

13

1.396

Totaal besteed
Kosten beheer en administratie

1.396
14

335

Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

RESULTAAT

4.979
4.979
279

335
15

37

279
53

37

2.001

53

-665

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve rekenen

Totaal

6

2.401

-1.065

-400

400

2.001

-665

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:

Nog te ontvangen rente

31-12-13

31-12-12

37

53

Opbrengst verkoop Gouden
Gidsen/oud ijzer

28

Totaal kortlopende vorderingen
en overlopende activa

37

81

31-12-13

31-12-12

Bankrekeningen

4.518

2.424

Totaal liquide middelen

4.518

2.424

2. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

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:

31-12-12

4.506

2.105
400

4.506

Saldo per 01-01-2013
Algemene reserve
2.105
Bestemmingsreserve rekenen
400**
Totaal

31-12-13

2.505

2.505

Resultaatbestemming
Eindsaldo per 31-12-2013
2.401
4.506
-400
2.001

** In de vergadering van oktober 2012 had het bestuur een bijdrage toegezegd van €1.100 in de aanschaf van
een nieuwe rekenmethode. €700 was in 2012 reeds uitgegeven. De resterende €400 zou in 2013 uitgegeven
worden. Uiteindelijk is deze €400 niet uitgegeven.
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4.506

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

Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

2.5.

31-12-13
44

31-12-12
0

44

0

Toelichting op de staat van baten en lasten

11.
Giften en sponsoring
De specificatie is als volgt:

Giften ouders
Sponsoring bedrijven
Bijdrage COG
Totaal giften en sponsoring

2013
2.765

2012
1.750

792
0

2.153
500

3.557

4.403

Giften in natura
Ouders, grootouders e.a. hebben bijgedragen eenmalig en/of maandelijks variërend van €7,50 tot en met €250.
In 2013 hebben de volgende bedrijven een bijdrage ter beschikking gesteld:
Poiesz supermarkt

€ 792

12.
Overige baten
De specificatie is als volgt:

Overige baten
Totaal overige baten

2013
139

2012
109

139

109

Betreft commissie reclame op de website (bol.com)

13.
Besteed aan doelstelling
De specificatie is als volgt:
2013
Bijdrage inrichting technieklokaal
Bijdrage spelletjes groep 1 t/m 5
Bijdrage boeken

9

345
493

2012
742
3.372

Bijdrage aanschaf materiaal curricula

183

Bijdrage aanschaf buitenspeelgoed
Bijdrage Spaans
Bijdrage schoolprinter
Bijdrage reparatie fietsen
Bijdrage excursie Astron
Bijdrage schaken/bridge

225
150
218
13
312
273

Bijdrage spelletjes groep 1

49

Totaal bestedingen

1.396

4.979

2013

2012

132

106

112

136
12
25

244

279

2013
37

2012
53

37

53

Percentage besteding aan doelstelling gedeeld door de totale baten: 38% (113%).
Kosten eigen fondsen verwerving
De kosten voor het verwerven van fondsen bedroeg in 2013 nihil.
14.
Kosten beheer en administratie
De specificatie is als volgt:

Kosten bank
Promotiekosten
Bestuurskosten (site + HBoN)
Representatie
Vervoerskosten
Totaal kosten beheer en administratie

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

Ontvangen rente
Totaal overige baten

2.6

Lastenverdeling

Kantoor en algemene
kosten
Kosten verwerving
Totaal

10

2013
244

2012
279

244

279

Vergoeding bestuur
Het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen.

3. Overige gegevens

3.1.

Resultaatbestemming

Het resultaat van €2.001 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 april 2014

D.J.Z. Kamerman, voorzitter
L.Moget, secretaris
W.J. Veldkamp, penningmeester
F. Friso, lid
R.L. Vucsán, lid
M. Tromp, lid
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