Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige k
0 8 1 1 8 5 8 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Postbus 295, 7400 AG Deventer
0 5 7 0 6 9 1 4 9 1

E-mailadres

info@leergelddeventer.nl

Website (*)

https://leergelddeventer.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 2 7 1 9 2 8 1

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
0 , 6
1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G. Hiemstra

Secretaris

H. Nutbey

Penningmeester

A. Legerman

Algemeen bestuurslid

M.W.M. Kok

Algemeen bestuurslid

W.L.M. Tutupoly

Overige informatie
bestuur (*)

H. Groothuis, coördinerend bestuurslid

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp zowel financiëel 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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale
vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen
volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten,
wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat
betalen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Leergeld Deventer ontvangt subsidie van de Gemeente Deventer en donaties van
bedrijven en particulieren
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar kunnen
een beroep doen op Leergeld Deventer, als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse
activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen.
Om in aanmerking te komen voor Leergeld moeten de ouders of verzorgers
aantoonbaar een besteedbaar inkomen hebben tot maximaal 120% van het
bijstandsniveau.
Na een aanvraag bezoekt een vrijwilliger het gezin en bekijken we samen uw
financiële situatie en wat Leergeld voor u kan betekenen.
Na het huisbezoek brengt de vrijwilliger die op huisbezoek is geweest een advies uit bij
Leergeld Deventer. Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de Leergeld Cheque.
Met deze cheque kunt u naar de club, school of instelling. Uw kind kan gelijk meedoen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

De bestujursleden ontvangen geen vergoeding.
De vrijwilligers ontavgen eenonbelaste vergoeding die voldoet aan de normen van de
Belastingdienst.
De coördinator ontvangt een salaris conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://leergelddeventer.nl/over-ons

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.799

€

+

€

1.799

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

537.956

€

+
€

445.051

+
2.313

+
€

537.956

2.313

445.051

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

539.755

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

87.379

€

+

447.364

+

€

87.379

€

87.379

Bestemmingsfondsen

€

147.687

€

344.535

Voorzieningen

€

300.656

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

4.033

Totaal

€

539.755

€

+
€

87.379

€

15.450

€

447.364

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

11.479

Som van baten van particulieren

€

11.479

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

7.155

€

7.155

€

708.500

+

708.500

€

+

€
€

719.979

+
715.655

€

+
719.979

€
€

+
715.655

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

362.337

479.098

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

56.986

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

€
€

362.337

+
479.098

€
€

55.489

419.323

€

534.587

32.150

€

30.760

+

€
300.656

€

181.068

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://leergelddeventer.nl/over-ons

Open

+

