Jaarverslag 2017

Assen, december 2019
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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 2017 zag de Stichting een belangrijke uitbreiding van haar activiteiten. Naast de financiering van
additionele leermiddelen, net als in de voorgaande jaren, is de vereniging zich met ingang van het
schooljaar 2017/18 ook gaan bezighouden met het verwerven van fondsen om de groepsgrootte te
kunnen beperken tot 20 leerlingen per groep, in plaats van de 30 waarvoor de school van rijkswege
financiering ontvangt. Om dat te kunnen financieren is per jaar een aanzienlijk bedrag nodig. Tot en
met het schooljaar 2016/17 zorgde COG (inmiddels gefuseerd tot CKC; de koepel waaronder CBS De
Kloostertuin opereert) daarvoor, middels een vrijwillige ouderbijdrage; met ingang van 2017/18 heeft
de Stichting dat op zich genomen, in eerste instantie door een beroep te doen op de alle ouders om
het vereiste bedrag gezamenlijk op te brengen. We proberen een bedrag van 575 euro per kind op te
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brengen: voor dat bedrag is het mogelijk om de groepsgrootte inderdaad tot 20 te beperken, een
cruciale voorwaarde voor goed HB-onderwijs. Om die reden noemen we dat een
kindsponsorbijdrage. Deze kindsponsorbijdrages worden gedurende het schooljaar geworven. Aan
het eind van het schooljaar worden deze gelden overgemaakt aan CKC. Deze nieuwe activiteit sluit
naadloos aan bij het statutaire doel van de Stichting: het faciliteren van het Leonardo onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen binnen het werkgebied van de stichting: Stichting Christelijke Onderwijsgroep
Drenthe (inmiddels CKC).
Een en ander heeft ook belangrijke gevolgen voor de financiële verslaglegging. Waar er tot nu toe
slechts sprake was van een algemene reserve, maken we nu nadrukkelijk onderscheid tussen reserves
die zijn geoormerkt voor het beperken van de groepsgrootte (“Reserves tbv groepsgrootte’) en
reserves die zijn geoormerkt voor het financieren van leermiddelen (“Reserves tbv leermiddelen”).
Wat in het verleden de algemene reserves waren, zijn met ingang van dit jaar dus omgedoopt tot
Reserves tbv leermiddelen,
Wat betreft de leermiddelen is de Stichting doorgegaan op de in 2016 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.

1.4 Samenstelling bestuur
Naam
L. Moget
S. Knaap
M.A. Haan
F. Friso

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid namens CBS de Kloostertuin

Jaar benoeming
01-08-12
17-05-17
17-05-17
01-09-13

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
Ten aanzien van het verwerven van fondsen voor leermiddelen was er een aanzienlijke stijging
waarneembaar ten opzichte van 2016. Dat was met name het gevolg van de sponsoractie bij Poiesz.
Van donaties van ouders en grootouders was amper nog sprake; waarschijnlijk heeft dat te maken
met het opstarten van het werven van kindsponsorbijdragen.
De uitgaven aan hulpmiddelen zijn echter nog veel sterker gestegen. Deze bedroegen dit jaar bijna
5000 euro, tegen 850 euro in 2016. Een fors deel van de uitgaven ging naar (een bijdrage aan) de
curricula (2923 euro). Ook de bijdragen aan lessen Spaans en Chinees zijn aanzienlijk gestegen (naar
1766 euro). Verdere uitgavenposten waren bijdragen aan boeken (31 euro) en muziekinstrumenten
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(256 euro).
Het verwerven van kindsponsorbijdragen is voortvarend ter hand genomen. Per 31 december 2017
was reeds 23.658 euro verzameld.

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. Door een aantal grote
uitgavenposten zijn de reserves voor leermiddelen echter wel aanzienlijk gedaald; deze zijn 3.342
euro lager dan vorig jaar. De reserves voor groepsgrootte zijn aanzienlijk (23.658 euro). Uiteraard is
dat een vertekening, en het gevolg van het feit dat ons boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar,
niet met het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar worden deze bijdragen immers overgemaakt
naar CKC Drenthe.
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Jaarrekening 2017

Balans
In euro (na resultaatsbestemming)

ACTIVA

Kortlopende
1
vorderingen en
overlopende activa

31-12-17 31-12-16

0

37

Liquide middelen 2

29.670

9.373

Totaal

29.670

9.410

PASSIVA

31-12-17 31-12-16

Reserves leermiddelen 3

6.012

9.354

Reserves groepsgrootte 5

23.658

Kortlopende schulden 4

0

56

29.670

9.410

De “Reserves groepsgrootte” worden slechts gevuld door kindsponsorbijdragen en worden aan het
eind van het schooljaar overgemaakt aan CKC Drenthe, met als enige doel het financieel mogelijk
maken van een kleinere groepsgrootte (maximaal 20 leerlingen) op de Leonardo-afdeling van de
Kloostertuin.
De “Reserves leermiddelen” worden gevuld door alle andere bijdragen, sponsoracties en dergelijke
en worden alleen ingezet om leermiddelen te financieren voor de Leonardo-afdeling van de
Kloostertuin.
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Staat van baten en lasten

BATEN
Giften
Overige baten

No.
11
12

23.983
1.467

Totaal baten
Lasten
Besteed aan doelstelling

13

4.976

Financiële baten en lasten
RESULTAAT

850

14

191

850

173
191

15

15
0

173
37
8

15

45

20.298

728

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging aan:
Algemene reserve
Reserve tbv leermiddelen
Reserve tbv groepsgrootte

-3.342
23.658

Totaal

20.298

7

1.706

4.976

Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Correctie balansverschil

1.255
451
25.450

Totaal besteed
Kosten beheer en
administratie

2016 realisatie

2017 realisatie

728

728

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 bestaan 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.

8

Toelichting op de balans
1. Kortlopende vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
31-12-17
0

31-12-16
37

0

37

Lopende rekening RABO
Spaarrekening RABO

31-12-17
22.476
7.194

31-12-16
94
9.279

Totaal liquide middelen

29.670

9.373

Nog te ontvangen rente
Totaal kortlopende
vorderingen en overlopende
activa
2. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

3. Reserves en fondsen
De specificatie is als volgt:
31-12-17

31-12-16

29.670

9.354

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

Reserve
Tbv leermiddelen
Tbv groepsgrootte

Saldo 01-01-2017

Resultaatbestemming

Eindsaldo 31-12-2017

9.354
0

-3.342
23.658

6.012
23.658

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

Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

9

31-12-17
0

31-12-16
56

0

56

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

Giften ouders algemeen
Kindsponsorbijdragen ouders
Sponsoring bedrijven

2017
325
23.658
0

2016
1.055
0
200

Totaal giften en sponsoring

23.983

1.255

Overige baten BOL.com
Overige baten Panelwizzard
Overige baten Sponsorkliks
Overige baten Poiesz Sponsoractie

2017
486
100
50
831

2016
392
59

Totaal overige baten

1467

451

12.
Overige baten
De specificatie is als volgt:

13.
Besteed aan doelstelling
De specificatie is als volgt:

Bijdrage boeken
Bijdrage aanschaf materiaal curricula
Kosten Spaans/Chinees
Aanschaf muziekinstrumenten

2017
31
2923
1766
256

2016
33
152
665

Totaal bestedingen

4.976

850

Percentage besteding aan doelstelling gedeeld door de totale baten: 20% (2016: 50%). Deze
aanzienlijke daling is een gevolg van het verwerven van kindsponsorbijdragen ten behoeve van het
beperken van de groepsgrootte; hiervoor zijn dit jaar al wel fondsen geworven maar nog geen
uitgaven gedaan.
Kosten eigen fondsen verwerving
De kosten voor het verwerven van fondsen bedroeg in 2017 nihil.
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14.
Kosten beheer en administratie
De specificatie is als volgt:
2017

2016

Kosten bank
Bestuurskosten (site)

164
27

161
12

Totaal kosten beheer en administratie

191

173

2017
15

2016
37
8

15

45

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

Ontvangen rente
Correctie balansverschil
Totaal overige baten

2.6 Lastenverdeling

Kantoor en algemene
kosten
Totaal

2017
173

2016
149

191

173

Vergoeding bestuur
Het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen.

3. Overige gegevens

3.1. Resultaatsbestemming
Het totaalresultaat bedraagt €20.316. Een bedrag van €23.658 komt ten goede van de reserve ten
aanzien van groepsgrootte, terwijl een bedrag van €3.342 ten laste komt van de reserve ten aanzien
van leermiddelen.
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3.2 Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 29 december 2019.

M.A. Haan, voorzitter
S.S. Grotenhuis-van den Brink, secretaris
E.A. Tebra, penningmeester
G.P. Hotsma, lid
K.E. Sanders, lid
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