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Algemeen 

Inleiding 

De stichting draagt de naam Leergeld Westerkwartier-Noordenveld en is gevestigd in de 
gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. De stichting is opgericht op 24 september 2013 
voor onbepaalde tijd. 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer58838511. 
 

Doel en Middelen 
Stichting Leergeld heeft tot doel: 
Het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar en woonachtig in de 
gemeenten Westerkwartier en Noordenveld uit gezinnen met minimale financiële middelen. 
Leergeld biedt kansen aan kinderen tot ontplooiing en tot deelname aan schoolactiviteiten 
en buitenschoolse activiteiten als sport en cultuur. Hierdoor kunnen deze kinderen hun 
sociale vaardigheden en kennis optimaal ontwikkelen, zodat ze later volwaardig kunnen 
participeren in de samenleving. Het inkomenscriterium dat de stichting in 2020 hanteerde is 
maximaal 120% van de bijstandsnorm. De hulpverlening aan deze kinderen betekent Nu 
Meedoen is straks Meetelllen!  

 

Vermogen en inkomsten 
Het vermogen en derhalve de inkomsten van de stichting worden gevormd door ontvangen 
subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten of andere bevoordelingen en 
baten, die ten doel hebben het vermogen van de stichting te vermeerderen.  

 
Rekening en verantwoording 
Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd over het 
afgelopen boekjaar. In deze vergadering wordt ook een voorstel gedaan tot bestemming van 
het resultaat. De goedkeuring van deze rekening en verantwoording strekken tot decharge 
van de penningmeester over het gevoerde financieel beleid. De jaarrekening 2020 is op 12 
april 2021 vastgesteld. 

 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de richtlijnen voor de 
verslaglegging voor kleine rechtspersonen “C1 kleine organisaties zonder winststreven”. 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen hun nominale 
waarde. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling. 
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd dan wel dat de 
baten zijn toegezegd als een harde toezegging. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
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oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De basis voor het vormen van 
reserves zijn toegelicht in de jaarrekening met hun bestemming. 

 

 

Cliënten 

De hieronder verantwoorde betalingen betreft de daadwerkelijk in het verslagjaar verrichte 
betalingen. De betalingen in het kader van Meedoen voor kinderen worden vastgelegd in het 
systeem LISY wat een automatische koppeling heeft met de financiële administratie die 
gevoerd wordt met Twinfield. Aan de daadwerkelijke betaling liggen facturen ten grondslag. 
Van de niet-kind gebonden uitgaven, meestal betreffend de organisatiekosten, is een 
verantwoording in de vorm van declaraties en of facturen aanwezig.   
 

Het aantal gesteunde kinderen in de gemeenten Westerkwartier in 2020 was 455 en in 

Noordenveld 89, dat is een verhouding van ongeveer 5:1, terwijl het Westerkwartier 

ongeveer twee keer zoveel inwoners heeft dan Noordenveld. Een gedeeltelijke verklaring 

kan zijn dat er een belangrijk verschil is dat in de provincie Groningen het JFSC geen 

zwemlessen vergoedt en in Drenthe doet JFSC dat wel.  
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 Balans per 31 december 2020 
 

De cijfers komen uit de balans van Twinfield met de vergelijkende cijfers uit het vorig jaar.  

BALANS 31-12-2020 
 

31-12-2019 

    
ACTIVA    
voorraad lap tops,PC   470,00 

vooruitbet vrijw vergoeding  140,00 

borgsom huur 221,45  221,45 

te ontvangen SZW Akdm 2020 8800,00  3600,00 

saldo rek. courant bank 3026,06  16162,52 

saldo spaarrekening 20011,85  30007,16 

 32059,36  50601,13 

    
PASSIVA    
eigen vermogen  22090,52  35074,93 

vooruitontvangen particuliere gift   15000,00 

terug te betalen SZW Akdm 2020  7896,45   
Te betalen project org kosten PR 2054,22   
crediteuren 18,17  526,20 

 32059,36  50601,13 
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Activa 

De te ontvangen subsidie € 8.800 van SZW betreft de tweede ronde van laptops in het kader 

van Alle Kinderen Doen mee 2020.   

Liquide middelen 

De saldi van de bankrekeningen zijn in overeenstemming met de afschriften van de bank. 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen wordt gevormd uit het resultaat van 2020 en voorgaande jaren.  

 
Bestemmingsreserve 
Is niet aanwezig.  
 
Te Betalen  
Een deel van de subsidie Alle Kinderen Doen Mee 2020 moet terugbetaald worden omdat de 
doelstelling van 50 extra geholpen kinderen niet is gehaald. Het waren 11 kinderen zodat de 
subsidie voor 39 kinderen teug betaald moet worden.   
 
In het kader van de SZW subsidie voor het Project Organisatiekosten  2020 zit een onderdeel 
PR en Communicatiekosten van € 3.700. Dit bedrag mocht deels ook nog in de eerste helft 
van 2021 besteed worden. Het betreft hier in 2021 € 2054,22, te verdelen over materiële 
kosten € 159,22 en personele kosten € 1895,00 die wel ten laste van het Project in 2020 in 
de Jaarrekening is opgenomen maar in 2021 is besteed.  
 
Crediteuren 
Er is op 31 december 2020 een crediteurenpost. Dat betreft de bankkosten € 18,17 over het 
vierde kwartaal 2020.   
 
Resultaat en resultaat bestemming 
Over 2020 is er een resultaat bereikt van negatief € 12.984,41.  Dit resultaat is in mindering 
gebracht van het eigen vermogen. 
 
Kruisposten 

De post kruisposten loopt in 2020 weg.  
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Exploitatierekening 2020 
 

De gegevens van de baten en lasten komen uit de Twinfield rapportage 2021 en 2020.  

Jaarrekening 2020 St. Leergeld Westerkwartier-Noordenveld  

    

 Jaarrekening      Begroting  Jaarrekening  

            2020                  2020         2019 
BATEN    
particuliere giften 15355,00 15000 15410,50 

Donaties 7102,04 9600 10197,00 

collectes   400 427,96 

Nat. Fonds Kinderhulp  2173,00 10000 7646,00 

Gemeente Westerkwartier 50000,00 60000 50000,00 

Gemeente Noordenveld   10000 7500,00 

LG Ned- Min SZW Akdm 2020 10903,55 10000 19000,00 

LG Ned- Min SZW 50% Akdm 2018 12376,00   
subsidie Provincie Groningen 11383,68 7000 6753,00 

LG Ned- Min SZW Project organisatie 23290,00 23290  
LG Ned-Min SZW laptops 8167,00   
Overige baten -lasten  1101,72  -48,00 

Totaal 141851,99 145290 116886,46 

    
LASTEN    
reiskosten 850,59 700 681,91 

huisvesting  2756,58 2900 2720,64 

schoonmaak 240,00 250 65,00 

bestuurskosten 53,88   

PR en communicatie 1500,40 
                              

300                    256,68 

kantoorartikelen 153,81 600 932,70 

telefoon, internet 468,25 600 557,88 

accountant 302,50 400 363,00 

automatisering 263,46 600 45,00 

contributie LGN 1183,00 1200 1153,08 

vrijwilliger verg 1265,00 3400 3345,00 

vergaderkosten 100,60 100 146,00 

overige vrijwilligerskosten 1271,65 900 927,36 

bankkosten -rente 192,86 200 161,72 

overige lasten    367,13 

betalingsverschillen   -44,55 

subtotaal organisatiekosten 10602,58 12150  
project organisatie inzet coördinator  10597,50 10597,5  
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project organisatie inzet admin medew 8992,50 8992,5   
project organisatie PR kosten 3700,00 3700   
subtotaal  eenmalig project organisatie 23290,00 23290  
totaal organisatiekosten 33892,58 35440 11678,55 

    
Meedoen Onderwijs 45562,92 67000 59778,15 

ouderbijdrage, excursie, schoolreis    
Meedoen Sport 9246,01 12000 11486,42 

contributies, kleding, attributen    
Meedoen Cultuur 1656,56 1000 810,00 

contributies, lesgeld, instrumenten    
Meedoen Welzijn 64478,33 50000 44187,08 

fietsen, vakantiekampen    
subtotaal Meedoen 120943,82 130000 116261,65 

    
totaal lasten 154836,40 165440 127940,20 

saldo  -12984,41 -20150 -11053,74 

Totaal 141851,99 145290 116886,46 
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Toelichting op de exploitatierekening 2020 

Ontvangsten 
Naast de gemeentelijke subsidie van de gemeente Westerkwartier zijn er diverse subsidies 

ontvangen van andere overheden zoals de Provincie Groningen en het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid via Leergeld Nederland. Ook het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft bijgedragen, 

daarnaast zijn verscheidene giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen ontvangen.  

Uitgaven 

Kosten in stand houden eigen organisatie 

Het jaar 2020 kenmerkt zich door een eenmalige subsidie van SZW voor het Project 

Organisatiekosten met als doel de doorloopsnelheid van de afhandeling van aanvragen te verhogen 

en de samenwerking via het platform Sam& met het NFK, JFSC en Jarige Job te versterken. Hierdoor 

kon de coördinator en de administratief medewerker een urenvergoeding betaald worden voor de 

extra werkzaamheden. In andere jaren wordt aan de coördinator en de administratief medewerker 

van de stichting conform bestuursbesluit een vergoeding betaald volgens de vrijwilligersregeling. De 

reguliere organisatiekosten bevinden zich al jaren rond de € 11.000.  

Kosten Meedoen 

Het aantal geholpen unieke kinderen in 2020 was 544 en lag 11 hoger dan in 2019. De totale 

bestedingen aan Meedoen stegen met € 4.700 tot € 120.943. De doelstelling 2020 was 50 kinderen 

extra te helpen waarmee ook een subsidie van het Ministerie van SZW verkregen werd. Dit aantal 

werd helaas niet gehaald, het werden er 11 meer dan in 2019. 

Het hoogste bedrag was voor de categorie Welzijn, dat betrof vooral de aanschaf van fietsen en 

laptops. Onderwijs was een goede tweede, een belangrijk deel hiervan  betreft zwemlessen.  

Vanwege Covid-19 konden in 2020 gedurende lange tijd geen zwemlessen gegeven worden, ook 

vonden veel schoolreizen geen doorgang. Hierdoor bleven de uitgaven voor Onderwijs achter op de 

uitgaven in 2019. De toename in het aantal geholpen unieke kinderen bleef daardoor ook achter bij 

de doelstelling . 

Op het gebied van Sport en Cultuur wordt goed samengewerkt met het Jeugd Fonds Sport en 

Cultuur.  
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Vaststelling jaarverslag 
 

In de bestuursvergadering van 12 april 2021  heeft het bestuur van de Stichting Westerkwartier-

Noordenveld de jaarrekening 2020 vastgesteld.  

Met betrekking tot het negatief exploitatieresultaat is besloten om dit ten laste te brengen van het 

eigen vermogen van de stichting.  

 

Aldus vastgesteld en besloten. 

12 april 2021 

 

 

 

J. Heddema      G. K. Slagter 

Voorzitter     Secretaris 

 

 

 

J.G.J.J. Veenstra 

Penningmeester     

 


