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Stichting Leergeld Deventer
Bagijnenstraat 5
7411 PT  Deventer

Deventer, 5 juni 2019

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Leergeld Deventer te
Deventer.

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Leergeld Deventer te Deventer
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesreke-
ning over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, en voor het opstellen van het bestuursverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de vennootschap, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Leergeld Deventer per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2018 2017

€ % € %

Baten 721.468 100,0 624.892 100,0
Donaties -513.516 -71,2 -582.877 -93,3

Brutowinst 207.952 28,8 42.015 6,7

Lonen en salarissen 19.541 2,7 18.597 3,0
Sociale lasten en pensioenlasten 4.488 0,6 4.459 0,7
Bijzondere posten 6.175 0,9 - -
Overige personeelskosten 5.020 0,7 5.660 0,9
Huisvestingskosten 7.314 1,0 7.214 1,2
Verkoopkosten 128 - 2.376 0,4
Kantoorkosten 10.757 1,5 11.231 1,8
Algemene kosten 6.212 0,9 6.033 1,0

Som der bedrijfslasten 59.635 8,3 55.570 9,0

Bedrijfsresultaat 148.317 20,5 -13.555 -2,3

Financiële baten en lasten 2 - 11 -

Resultaat uit bedrijfsuitoefening 148.319 20,5 -13.544 -2,3

Belastingen - - - -

Netto resultaat 148.319 20,5 -13.544 -2,3
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2018 31-12-2017

€ % € %

Activa

Vorderingen 235 0,1 500 0,4
Liquide middelen 252.766 99,9 138.038 99,6

253.001 100,0 138.538 100,0

Passiva

Kapitaal 250.846 99,1 117.527 84,8
Kortlopende schulden 2.155 0,9 21.011 15,2

253.001 100,0 138.538 100,0

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
TweeDee accountants & belastingadviseurs

SIGNER1
W.T. Nijhof RA
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Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.

Deventer, 05 juni 2019

Het bestuur
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

Balans per 31 december 2018 
(na resultaatverdeling)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen 1 235 500

Liquide middelen 2 252.766 138.038

253.001 138.538

PASSIVA

KAPITAAL 3 

Stichtingskapitaal 4 235.698 102.379
Bestemmingsfondsen 15.148 15.148

250.846 117.527

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

5 

836 605
Overige schulden 6 1.319 20.406

2.155 21.011

253.001 138.538
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

Winst-en-verliesrekening over 2018 

2018 2017
€ € € €

Baten 7 721.468 624.892
Donaties 8 -513.516 -582.877

Brutowinst 207.952 42.015

Lonen en salarissen 9 19.541 18.597
Sociale lasten en pensioenlasten 10 4.488 4.459
Overige personeelskosten 11 5.020 5.660
Bijzondere posten 12 6.175 -
Huisvestingskosten 13 7.314 7.214
Verkoopkosten 14 128 2.376
Kantoorkosten 15 10.757 11.231
Algemene kosten 16 6.212 6.033

Som der bedrijfslasten 59.635 55.570

Bedrijfsresultaat 148.317 -13.555

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
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Resultaat uit bedrijfsuitoefening 148.319 -13.544

Belastingen - -

Netto resultaat 148.319 -13.544
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Leergeld Deventer is feitelijk en statutair gevestigd op Bagijnenstraat 5, 7411 PT te Deventer en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08118584.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Stichting Leergeld Deventer heeft ten doel het verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan
kinderen, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, in de gemeente Deventer, die bij hun
scholing- en ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe zij behoren een onvoldoende
financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke)
voorziening ofwel uitgeput zijn, danwel niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Pensioenregelingen 

Stichting Leergeld Deventer heeft een pensioenregelingen voor werknemers; deze worden gefinancierd
door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-ver-
liesrekening verwerkt.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door Stichting Leergeld Deventer De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit verkregen subsidies en donaties.

Pensioenlasten 

Stichting Leergeld Deventer heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op
de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en betaalt Stichting Leergeld Deventer verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

1  Overige vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen 235 -
Overige vorderingen - 500

235 500

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen 235 -

Overige vorderingen
Nettolonen - 500

2  Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V., bestuur spaarrekening 223.286 109.184
ABN AMRO Bank N.V., depositorekening 25.000 25.000
ABN AMRO Bank N.V. rekening courant bestuur rekening 4.380 3.546
Kas 100 308

252.766 138.038

3  Kapitaal
In onderstaand overzicht is het verloop van het Stichtingskapitaal weergegeven:

Stichtings-
kapitaal

Bestem-
mingsfonds

muziek

Bestem-
mingsfonds
"Meedoen

Digitaal"

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2018 102.379 11.358 3.790 117.527
Uit resultaatverdeling 148.319 - - 148.319
Correctie voorgaand jaar -15.000 - - -15.000

Stand per 31 december 2018 235.698 11.358 3.790 250.846

4  Stichtingskapitaal

Ten laste van het stichtingskapitaal gebracht is een nagekomen post ad € 15.000 welke ten onrecht vorig
jaar niet is opgenomen in het resultaat. Er is ervoor gekozen deze post direct ten laste van het
stichtingskapitaal te brengen.
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

2018 2017
€ €

Bestemmingsfonds muziek
Stand per 1 januari 11.358 11.358
Stand per 31 december 11.358 11.358

Voor het bestemmingsfonds muziek geldt een specifiek bestedingskarakter dat zich richt op bijzondere
talenten.

2018 2017
€ €

Bestemmingsfonds "Meedoen Digitaal"
Stand per 1 januari 3.790 18.790
Onttrekkingen - -15.000

Stand per 31 december 3.790 3.790

Voor dit bestemmingsfonds is door de gemeente Deventer toestemming verleend deze gelden naast
internetabonnementen tevens in te zetten voor aanschaf van computers.
Daar de uitgaven in bepaalde jaren hoger liggen dan de hiervoor verstrekte subsidie is besloten het
meerdere in mindering te brengen op het bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

5  Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 836 605

6  Overige schulden
Overige schulden 1.319 20.406

Voorstel resultaatverwerking

Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is het resultaat over het boekjaar 2018
van € 148.319 als volgt verwerkt:
- Ten laste van de bestemmingsreserves € nihil ;
- Toevoegen aan het stichtingskapitaal € 148.319.
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

Toelichting op de winst-en-verliesrekening
2018 2017

€ €
7  Baten

Subsidies Gemeente Deventer 708.500 551.000
Doelgroepsubsidie - 60.000
Giften organisaties en particulieren 12.968 13.892

721.468 624.892

8  Donaties

Donaties 513.516 582.877

Donaties
Verstrekte donaties sport 215.894 183.085
Verstrekte donaties uitrustingen 61.635 68.111
Verstrekte donaties muziek, cultuur en dans 43.267 41.658
Verstrekte donaties schoolkosten 70.215 80.566
Verstrekte donaties computers 52.601 66.750
Verstrekte donaties internet 67.654 140.457
Verstrekte donaties overig 2.250 2.250

513.516 582.877

9  Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 19.541 18.597

Bezoldiging bestuurders

Het bestuur is onbezoldigd.   

Gemiddeld aantal werknemers

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 0,60
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 0,60

2018 2017
€ €

10  Sociale lasten en pensioenlasten

Premies werknemersverzekeringen 3.035 3.100
Pensioenlasten personeel 1.453 1.359

4.488 4.459
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

2018 2017
€ €

11  Overige personeelskosten

Vergoedingen vrijwilligers 4.540 5.510
Vergoeding reiskosten 480 -
Overige personeelskosten - 150

5.020 5.660

12  Bijzondere posten

Kosten communicatie en webdesign 6.175 -

13  Huisvestingskosten

Betaalde huur 7.314 7.214

14  Verkoopkosten

Relatiegeschenken 50 11
Reis- en verblijfkosten 78 713
Drukwerk - 1.652

128 2.376

15  Kantoorkosten

Porti 4.576 6.869
Kosten automatisering 3.264 2.583
Drukwerk 1.520 -
Kosten telecommunicatie 895 964
Kantoorbenodigdheden 502 815

10.757 11.231

16  Algemene kosten

Contributie Leergeld Nederland 2.850 2.850
Accountantskosten 2.229 2.143
Bankkosten 481 589
Overige algemene kosten 565 408
Assurantiepremie 87 43

6.212 6.033
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Stichting Leergeld Deventer, Deventer

2018 2017
€ €

17  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 2 11

Ontvangen bankrente
Ontvangen rente spaarrekening 2 11

Deventer, 5 juni 2019

Stichting Leergeld Deventer

G. Hiemstra A. Legerman H. Nutbey
Voorzitter Penningmeester Secretaris

H. Groothuis M.W.M. Kok W.L.M. Tutupoly
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