Jaarverslag 2018

Assen, september 2019
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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
In 2018 ging de Stichting verder op de in 2017 ingeslagen weg. De activiteiten steunden dus opnieuw
op twee belangrijke pijlers: enerzijds de financiering van additionele leermiddelen, anderzijds 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.
Wat betreft de leermiddelen is de Stichting doorgegaan op de reeds eerder 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.
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1.4 Samenstelling bestuur
Naam
M.A. Haan
E.A. Tebra
G.P. Hotsma
K. Sanders

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid namens CBS de Kloostertuin

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.
Dit jaar heeft het bestuur opnieuw een flink aantal wijzigingen ondergaan; oud-bestuursleden wiens
kinderen niet meer naar De Kloostertuin gaan hebben hun functie neergelegd en ook de
zittingstermijn van het bestuurslid aangewezen door CBS de Kloostertuin liep af. Ten opzichte van
twee jaar geleden is het bestuur daarmee volledig vernieuwd en vol vertrouwen voor de toekomst.

1.5. Activiteiten
Ten aanzien van het verwerven van fondsen voor leermiddelen is de opbrengst redelijk stabiel ten
opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was er een grote sponsoractie van Poiesz, dit jaar doet de Stichting
mee aan zo’n actie bij Specsavers. Bijdragen van Bol.com zijn sterk gedaald, wegens opstartproblemen na de overgang naar de nieuwe website (zie hieronder). Inmiddels is dat opgelost en hopen we
voor 2019 weer op een aanzienlijke bijdrage uit deze bron.
Met het oog op de herkenbaarheid en bereikbaarheid hebben we er voor gekozen om in veel
communicatie de naam Vrienden van Leonardo Assen simpelweg af te korten tot VvLA. Met het oog
daarop is de website verplaatst naar www.vvla.nl. Het domein www.vriendenvanleonardoassen.nl
blijft actief en linkt door naar de nieuwe website.
De uitgaven aan leermiddelen zijn beduidend lager dan vorig jaar (3400 vs 5000 euro), maar zijn nog
steeds fors hoger dan wat er dit jaar aan middelen voor dat doel is binnen gekomen (een kleine 1500
euro).
De uitgaven aan curricula liggen fors lager dan vorig jaar. Ook de kosten voor Spaans en Chinees
vielen lager uit dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat de stichting een cursus bij Novilo voor de
leerkrachten deels heeft gefinancierd. Ook hebben we dit jaar een aantal gastlessen en workshops
ten behoeve van de Leonardo afdeling gefinancierd.
Het verwerven van kindsponsorbijdragen verloopt voorspoedig. In augustus is er voor het eerst een
bedrag van 33.350 euro met dat oormerk overgemaakt aan CKC Drenthe.

1.6. Financiën
Met een overblijvende reserve voor leermiddelen van 3700 euro betekent dat dat het einde in zicht
komt; in de toekomst zullen verzoeken van de afdeling dus niet meer zonder meer gehonoreerd
kunnen worden. De stichting beraadt zich op beleid in deze.
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2 Jaarrekening 2018
Balans
ACTIVA
Lopende rekening
Spaarrekening

TOTAAL

31-12-18
31.065
2.197

31-12-17
22.476
7.194

--------33.261

--------29.670

PASSIVA
Reserves leermiddelen
Reserves groepsgrootte
Kortlopende schulden
TOTAAL

31-12-18
3.753
29.235
274
--------33.261

31-12-17
6.012
23.658
0
--------29.670

In de boekhouding maken we nadrukkelijk onderscheid tussen twee geldstromen die de stichting
beheert.
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
BATEN MBT LEERMIDDELEN
Giften
Opbrengst provisie bol.com
Opbrengst Panelwizard
Opbrengst Sponsorkliks
Opbrengst Specsavers Steunt
Opbrengst Poiesz Sponsoractie

2018

2017

72
148
122

325
486
100
50

1075
831
--------------

-------------Totaal baten mbt leermiddelen (a)
BATEN MBT GROEPSGROOTTE
Kindsponsorbijdragen
Ontvangen rente

1.416

39.212
3
--------------

Totaal baten mbt groepsgrootte (b)

22
954
1.139

Totaal lasten mbt groepsgrootte (e)

-------------3.675

33350
276
13
------------

4.976

164
27
-------------33.639
-------------37.314

191
-----------5.167

Saldo van baten en lasten (c-f)

3.317

20.284

Waarvan
Effect op reserve leermiddelen (a-d)
Effect op reserve groepsgrootte (b-e)

-2.259
5.576

-3.185
23.467

TOTAAL LASTEN (f)
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23.658
-------------25.450

31
2.923
1.766
256

1.000
45
515
------------

Totaal lasten mbt leermiddelen (d)
LASTEN MBT GROEPSGROOTTE
Ten goede van CKC
Kosten bank
Bestuurskosten (site)

23.658
0
-------------39.215
-------------40.631

TOTAAL BATEN (c)
LASTEN
LASTEN MBT LEERMIDDELEN
Bijdrage boeken
Bijdrage aanschaf materieel curricula
Docent Spaans/Reiskosten docent Chinees
Aanschaf Muziekinstrumenten
Bijdrage cursussen docenten Novilo
Aanschaf spellen Spaans
Gastlessen en workshops

1.792

Besteed aan doelstelling
Leermiddelen
Groepsgrootte

2018
3.675
33.350

2017
4.976
0

% inkomsten besteed aan doelstelling
Leermiddelen (d/a x 100%)
260%
Groepsgrootte (e/b x 100%)
85%
Totaal
91%

278%
0%
20%

3 Overige gegevens
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.
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.
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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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