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Bestuursverslag

Helaas hield ook in 2021 de Corona pandemie onze samenleving nog volop in de greep. 
Meerdere lockdowns en andere beperkingen zorgden net als in 2020 voor een moeizaam jaar 
voor de werkzaamheden van Stichting Leergeld Oisterwijk.
Thuisonderwijs en thuiswerkende ouders is een verre van optimale situatie en is juist ook voor 
onze doelgroep lastig.
Het thuisbezoek dat tot onze leergeld formule hoort, waarbij onze intermediairs de hulpvraag 
in kaait brengen, kon grotendeels alleen telefonisch plaatsvinden.
Gesloten sportclubs en zwembaden, schoolactiviteiten die vervielen, het heeft allemaal 
invloed op de hoeveelheid en soort van de aanvragen voor ondersteuning die wij als Stichting 
ontvingen.

Toch konden wij in het verslagjaar 155 unieke kinderen helpen, en dat is een mooie stijging 
t.o.v. eerdere jaren [2019:109 2020:86].
Met name met de actie die wij in overleg met de lokale Bruna winkel hielden, waarbij onze 
kinderen voor een klein bedrag aan schoolspullen konden krijgen, bereikten we een behoorlijk 
aantal kinderen. Een soortgelijke actie willen wij jaarlijks herhalen.
Nu het ernaar uitziet dat de Corona crisis inmiddels over haar hoogtepunt heen is, verwachten 
we ook de komende jaren een groei van het aantal door ons te helpen kinderen.

Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021 is ons werkgebied uitgebreid met de 
kern Haaien, met ongeveer 6000 inwoners. We willen daar zo snel mogelijk onze 
aanwezigheid zichtbaar maken, in samenwerking met de lokale sociale partners.

Ook in 2021 onderhielden we zo goed en zo kwaad als het door corona ging contact met onze 
samenwerking- partners. Gemeente, scholen, lokale middenstand, sportclubs, organisaties 
etc., ze zijn allemaal van belang voor het uiteindelijk doel: het ondersteunen en laten meedoen 
van kinderen die het thuis financieel niet breed hebben.

Voor het realiseren van onze hulp zijn we voor een groot deel aangewezen op de financiële 
bijdragen vanuit de Gemeente, bedrijven en particulieren etc., we zijn ze zeer dankbaar voor 
hun meedenken.

De subsidie die wij jaarlijks ontvangen van de gemeente Oisterwijk vormt een belangrijke 
financiële pijler onder onze organisatie. Om te voorkomen dat er binnen onze Stichting een 
ongewenst grote vermogensbuffer ontstaat spraken wij met de gemeente af dat ons vrij 
vermogen zich maximaal beperkt tot 2x de meedoen-jaaruitgave.

Het bestuur heeft het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld, het plan geeft helderheid 
over onze ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaren.
We leggen de nadruk op verdieping en versterking van hetgeen we de jaren ervoor hebben 
opgebouwd.

Door het terugtreden van een bestuurslid is er aan het einde van het jaar een vacature ontstaan, 
deze is inmiddels weer ingevuld.

Al onze vrijwilligers verdienen een grote pluim dat zij zich ook onder lastige omstandigheden 
met enthousiasme inzetten voor onze doelgroep.
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In 2022 lijkt het normale leven weer grotendeels te zijn teruggekeerd, laten we juist ook voor 
de kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien hopen dat dit zo blijft.

Bestuur Stichting Leergeld Oisterwijk

4



Jaarrekening

Algemeen

Inleiding

Zowel landelijk als lokaal is steeds meer aandacht voor het onderwerp kinderen in armoede. 
Armoede uit zich op allerlei manieren: doordat ouders bijvoorbeeld te weinig geld hebben om 
boodschappen te doen of om hun vaste lasten te betalen. Maar armoede uit zich ook doordat 
kinderen geen lid worden van een sportclub, er geen geld is voor een schoolreisje of voor een 
laptop voor (thuis)onderwijs. Hierdoor krijgen kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig 
te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van 
gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties 
en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen.

In 2018 is op initiatief van de gemeente Stichting Leergeld Oisterwijk opgericht omdat ook in 
deze op het eerste oog welvarende gemeente een deel van de kinderen niet zorgeloos kan 
opgroeien omdat hun ouders moeite hebben om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen. 
In 2019 is Leergeld Oisterwijk actief aan de slag gegaan met het helpen van kinderen

De stichting is gevestigd in de gemeente Oisterwijk. Haar werkgebied omvat de dorpskernen 
Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. De Stichting is opgericht op 25 juli 2018 voor 
onbepaalde tijd. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 72228563.

Stichting Leergeld Oisterwijk is volwaardig lid van Leergeld Nederland. Leergeld Nederland is 
een vereniging die haar hulpverlening heeft georganiseerd met lokale autonome stichtingen. 
Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 100 lokale leergeld Stichtingen actief. Leergeld 
Nederland heeft in 's-Hertogenbosch een klein landelijk bureau, dat de lokale Leergeld 
stichtingen ondersteunt via haar landelijke activiteiten.

Stichting Leergeld Oisterwijk is per 25 juli 2018 door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur van de Stichting bestaat volledig uit vrijwilligers en is per 31 december 2021 als 
volgt samengesteld:
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Bestuurslid PR & Sponsoring 
Algemeen Bestuurslid

de heer W.H. Hooites Meursing 
mevrouw L.J.F.M. Vermeer - van de Sanden 
mevrouw A.J.A. Regouw - van Erp 
de heer F.J.M. Willemen 
vacature
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Doel en Middelen

Stichting Leergeld Oisterwijk heeft als hoofddoelstelling zoveel mogelijk kinderen in de 
gemeente Oisterwijk in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar 
inkomen, te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur en 
welzijn. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het 
motto is dan ook: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen".

Stichting Leergeld Oisterwijk wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op een 
drietal strategische subdoelen:
- Directe hulpverlening aan kinderen;
- Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties;
- Signalering van problemen en knelpunten richting de lokale gemeente en scholen en 
richting Leergeld Nederland.

De bestedingsruimte die de stichting hanteert is 120% van de bijstandsnorm. Voor gezinnen 
met alleenstaande ouders hanteert de stichting 90% van de norm voor 
gehuwde/samenwonende ouders.

Organisatie en werkwijze

De Stichting werkt met meerdere intermediairs en 1 coördinator. De coördinator is een 
professionele kracht en wordt ingehuurd voor een vast bedrag per maand.

De coördinator stuurt de intermediairs aan, leidt het proces van de aanvragen en wijst de 
gezinnen toe aan de intermediairs die vervolgens op huisbezoek gaat om een intakegesprek 
te voeren. Als gevolg van Corona is het intakegesprek het afgelopen jaar ook vaak telefonisch 
of via videobellen gevoerd. De intermediair beoordeelt de (financiële) gezinssituatie, 
inventariseert de hulpbehoeften en bekijkt of alle voorliggende voorzieningen zijn benut. De 
intermediair koppelt de aanvragen terug aan de coördinator die de aanvragen toetst aan het 
toekenningsbeleid en voorlegt aan het bestuur. Na zorgvuldige afweging worden de 
aanvragen al dan niet gehonoreerd. De coördinator stelt de gezinnen van de beslissingen op 
de hoogte. Toegekende aanvragen worden door Stichting Leergeld rechtstreeks betaald aan 
de leveranciers (sportvereniging, fietsenwinkel etc.) en niet aan de ouders.

Stichting Leergeld Oisterwijk maakt zowel voor de registratie van de aanvragen als voor de 
financiële administratie gebruik van de systemen van Leergeld Nederland. De aanvragen 
worden geregistreerd in LISY wat een automatische koppeling heeft met de financiële 
administratie Twinfield. De afwijkingen tussen LISY en Twinfield worden verklaard. Deze 
betreffen voornamelijk correctieboekingen. In 2021 is een vernieuwde versie van het LISY 
systeem in gebruik genomen.
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Financiële middelen

De Stichting realiseert haar doelen met subsidie van de gemeente Oisterwijk, subsidie van 
overige overheidsinstellingen, financiële ondersteuning van lokale sponsoren en (financiële) 
donaties van fondsen, bedrijven en particulieren. Daarnaast probeert de Stichting met lokale 
ondernemers, verenigingen en overige partijen waar ze mee samenwerkt, gunstige 
prijsafspraken te maken.

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. Dit voorstel is in dit verslag reeds verwerkt.

De goedkeuring van deze rekening en verantwoording samen met de goedkeurende verklaring 
van de accountant strekken tot decharge van de penningmeester over het gevoerde financieel 
beleid. De jaarrekening 2021 is op 26 april 2022 vastgesteld door het bestuur.

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 "Cl 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 
tenzij anders is vermeld.

Grondslagen voor de resultaatbepaling.

Baten en lasten worden toegekehd 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 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 een 
continuïteits- en bestemmingsreserve is toegelicht verderop in dit jaarverslag.
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA 31-dec.-21 31-dec.-20

Vlottende activa
Nog te ontvangen bedragen € 4.000 € 8.600
Totaal Vorderingen € 4.000 € 8.600

Rabobank € 86.904 € 93.817
Totaal Liquide Middelen € 86.904 € 93.817

TOTAAL ACTIVA € 90.904 € 102.417

PASSIVA 31-dec.-21 31-dec.-20

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve € 5.120 € 5.120
Bestemmingsreserve € 65.162 € 81.197

Totaal reserves en fondsen € 70.282 € 86.317

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen € 20.622 € 16.100

Totaal kortlopende schulden € 20.622 € 16.100

TOTAAL PASSIVA € 90.904 € 102.417

8



Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Nog te ontvangen bedragen

Per 31 december 2021 heeft de Stichting een bedrag van €4.000 verantwoord als nog te 
ontvangen bedragen. Dit betreft een aanvullende subsidie verstrekt door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2021 is deze aanvullende 50% subsidie toegekend ter 
borging van de behaalde resultaten. De subsidie wordt verstrekt via Leergeld Nederland. Het 
bedrag wordt in juni 2022 overgemaakt.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gevormd door het saldo op de Rabobankrekening van de 
Stichting. Dit is in overeenstemming met het afschrift van de bank per balansdatum.

Passiva

Reserves en fondsen

De reserves en fondsen worden gevormd uit het resultaat.

Continuïteitsreserve

Stand 1 januari 
Dotatie/ vrijval 
Stand 31 december

2021

€ 5.120
€_______^
€ 5.120

2020

€ 7.740
€ f2.620]
€ 5.120

De continuïteitsreserve wordt aangehouden voor dekking van risico's op korte termijn 
teneinde zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan 
voldoen. De continuïteitsreserve is ongewijzigd op €5.120.
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Bestemmingsreserve
2021 2020

Stand 1 januari € 81.197 € 46.173

Overheveling vanuit bestemmingsfonds € - € -

Vrijval continuïteitsreserve € - € 2.620
Dotatie/onttrekking resultaat boekjaar € f16.035] € 32.404
Stand 31 december € 65.162 € 81.197

Over 2021 is conform begroting een negatief resultaat behaald. Een solide eigen vermogen is 
noodzakelijk om de hulpverlening aan de doelgroep te kunnen continueren onafhankelijk van 
de inkomstenstromen. Echter, het bestuur acht het ongewenst om het eigen vermogen te 
hoog te laten oplopen. Derhalve is afgesproken dat vanaf 31-12-2021 het eigen vermogen 
maximaal de uitgaven meedoen over de laatste 2 jaren mag bedragen.

Het negatieve resultaat van €16.035 is onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Nog te betalen bedragen

De nog te betalen bedragen aan het einde van het boekjaar bestaan uit:

Nog te betalen bedragen

Bankkosten 
Kosten coördinator 
Accountantskosten 
Telefoonkosten 
Gemeente Oisterwijk 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Nog te betalen SZW subsidie 
Nog te betalen bedragen meedoen

2021 2020

€ 15 € 15
€ 625 € 625
€ 1.750 € 1.500
€ 10 € 10
€ 10.000 € -
€ 240 € -
€ - € 11.400
€ 7.982 € 2.550
€ 20.622 € 16.100

De post nog te betalen bedragen meedoen is eind 2021 fors hoger doordat de wachtlijsten 
voor zwemles wegens corona zijn opgelopen. Op moment dat Stichting Leergeld een cheque 
verstrekt voor vergoeding van zwemles, wordt deze als financiële verplichting opgenomen. De 
factuur volgt pas op moment dat het kind daadwerkelijk start met zwemles.
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Exploitatierekening 2021 

BATEN 2021 2020

Giften, sponsoracties particulieren € - € 150
Giften, sponsoracties bedrijven € 994 € 921
Giften, sponsoracties overige
organisaties € 2.875 € 2.691
Subsidies van gemeente € 15.000 € 60.368
Subsidies overige overheid € 14.300 € 13.200
Subsidies overige organisaties € 1.950 € (744]
Financiële opbrengsten € - € "
Overige opbrengsten € - € -

TOTAAL BATEN € 35.119 € 76.586

LASTEN

Kosten meedoen
Onderwijs € 12.759 € 10.899
Sport € 8.435 € 4.736
Cultuur € 1.160 € 1.125
Welzijn € 14.195 € 16.204

€ 36.549 € 32.964

Personeelskosten
Inhuur personeel € 8.000 € 6.250
Overige personeelskosten € 100 € 63

€ 8.100 € 6.313
Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten € 8 € 82
Overige kosten beheer en adm. € 6.215 € 4.654

€ 6.223 € 4.736

Financieringslasten
Bankkosten € 239 € 169

Kosten werving baten
Kosten ter verkrijging subsidies
overheden € 43 € -

TOTAAL LASTEN € 51.154 € 44.182

RESULTAAT BOEKJAAR €(16.035) € 32.404



Toelichting op de exploitatierekening 2021

Baten

Alle ingediende subsidieaanvragen voor het jaar 2021 zijn gehonoreerd. Voor aanvragen die 
buiten het vergoedingenpakket van Stichting Leergeld Oisterwijk vielen maar waarbij het 
bestuur van mening was dat het kind geholpen moest worden, is een beroep gedaan op 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Van het armoedefonds zijn 25 schoolspullenpassen ontvangen. 
Met deze pas konden scholieren voor €50 schoolspullen aanschaffen voor het nieuwe 
schooljaar.

De Stichting heeft daarnaast in 2021 
ontvangen.

Giften particulieren
Giften bedrijven
Rabo Club Support actie
Gift Loge De Drie Torens Tilburg
Subsidie gemeente Oisterwijk
Subsidie gemeente Haaren
Subsidies SZW via Leergeld Nederland
Subsidie Stichting Kansfonds
Donatie KVG
Donatie PG Martens Stichting 
Schoolspullenpasjes Armoedefonds 
Bijdrage Nationaal Fonds Kinderhulp
TOTAAL BATEN

en periodieke bijdragen en donaties

2021 2020

€ - € 150
€ 750 € 600
€ 244 € 321
€ 500 € -
€ 15.000 € 50.000
€ - € 10.368
€ 14.300 € 13.200
€ - € (744)
€ 375 -
€ 2.000 -
€ 1.250 € 1.250
€ 700 € 1.441
€ 35.119 € 76.586

incidentele-

De subsidie SZW via Leergeld Nederland bestaat in 2021 uit de volgende onderdelen:

Subsidie Alle Kinderen Doen Mee 2021 € 8.000
Aanvullende 50% subsidie over 2020 € 2.300
Aanvullende 50% subsidie over 2021 € 4.000

€14.300

Voor het mede financieren van de activiteiten in het jaar 2022 is een nieuwe subsidieaanvraag 
ingediend bij de gemeente Oisterwijk. Deze is door de gemeente inmiddels toegekend.
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Lasten

Kosten meedoen

In totaal zijn 155 kinderen door Stichting Leergeld Oisterwijk financieel ondersteund in 2021 
(2020:109). In totaal zijn 309 aanvragen toegewezen (2020: 207). Dit betekent dat de 
stichting gemiddeld per kind 2 aanvragen heeft gehonoreerd. Het gemiddelde bedrag per 
kind is gedaald van €302 in 2020 naar €252 in 2021. Dit komt o.a. door de Bruna actie die in 
het voorjaar is gehouden. Hierbij mochten ouders voor hun kinderen een Bruna cheque 
aanvragen van €25.

Ouderbijdragen €

2021

488 €

2020

1.309
Schoolreizen € - € (348)
Schoolkamp € 155 € -
Overige schoolbenodigdheden € - € 1.494
Zwemonderwijs € 11.671 € 8.384
Overblijfkosten € - € 60
Overige onderwijskosten € 445 € -
Totaal Onderwijs € 12.759 € 10.899

Contributie/Lesgeld sport € 6.989 € 4.345
Sportkleding/attributen € 1.446 € 376
Overige sportkosten € - € 15
Totaal Sport € 8.435 € 4.736

Contributie/Lesgeld cultuur € 1.160 € 1.065
Kleding/attributen cultuur € - € 60
Totaal Cultuur € 1.160 € 1.125

Fietsen € 5.525 € 5.929
Computers € 4.939 € 8.722
Overige welzijnskosten € 3.731 € 1.553
Totaal Welzijn € 14.195 € 16.204

Totaal kosten meedoen € 36.549 € 32.964
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Personeelskosten

2021 2020

Inhuur personeel € 8.000 € 6.250
Overige personeelskosten € 100 € 63

€ 8.100 € 6.313

Inhuur personeel betreft de kosten van de coördinator. Deze professionele kracht wordt voor 
een vast bedrag per maand ingehuurd. In 2021 is 12 maanden (2019: 8 maanden) een 
coördinator verbonden geweest aan de Stichting.

Kosten beheer en administratie

Het bestuur vindt het erg belangrijk om de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk 
te houden zodat de ontvangen gelden zoveel mogelijk besteed kunnen worden aan de 
doelgroep.

Bestuurskosten

2021 2020

Reis- en verblijfkosten bestuur € 8 € 7
Vergaderkosten bestuur € - € 75

€ 8 € 82

Ook in 2021 heeft het merendeel van de vergaderingen van het bestuur online 
plaatsgevonden. Omdat ook de vergaderingen van Leergeld Nederland digitaal zijn 
georganiseerd en het bestuur ook voor andere overleggen nagenoeg geen reiskosten heeft 
hoeven maken, is het bedrag aan bestuurskosten in 2021 minimaal.
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Overige kosten beheer en administratie

2021 2020

Kantoorartikelen € 28 € _

Drukwerk/kopieerkosten € 407 € 163
Porti/verzendkosten € - € 49
Telefoonkosten € 122 € 120
Verzekeringen € 165 € 163
Accountantskosten € 1.763 € 1.500
Automatiseringskosten € 375 € 256
Contributie Leergeld Nederland € 1.037 € 1.030
Vrijwilligersvergoeding intermediairs € 855 € 540
Onkostenvergoeding bestuur € 150 € 150
Kosten VOG € 41 € -
Vergaderkosten coördinator en intermediairs € 79 € 152
Overige kosten vrijwilligers € 84 € 119
Kosten Heidag vrijwilligers € 1.111 € 412
Advertentie- en promotiekosten € - € -

€ 6.217 € 4.654

De kosten van beheer en administratie zijn hoger dan in 2020. Dat komt doordat de Stichting 
gegroeid is in 2021. Voor de Stichting zijn inmiddels 5 intermediairs actief om huisbezoeken 
af te leggen. In 2021 is ook weer een teambuildingdag georganiseerd voor alle intermediairs 
en bestuursleden van de Stichting.
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Vaststelling Jaarverslag

In de bestuursvergadering van 26 april 2022 heeft het bestuur van Stichting Leergeld 
Oisterwijk het financiële jaarverslag over 2021 vastgesteld.

Een samenstellingsverklaring van de accountant is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

Het negatieve exploitatieresultaat van €16.035 over 2021 wordt onttrokken aan de 
bestemmingsreserve.

Deze resultaatbestemming is reeds verwerkt in dit verslag.

Aldus vastgesteld en besloten.

Oisterwijk 
26 april 2022

vy (i

W.H. Hooites Meursing (Voorzitter) L.J.F.M. Vermeer - v.d. Sanden(Secretaris)

W ^7

A.J.A. Regouw - van Erp (Penningmeester) W.A.P.A. de Kort (Algemeen bestuurslid)

\</ 6________________________
F.J.M Willemen (Bestuurslid PR & Sponsoring)
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Bijlage 1

SLO Begroting vs Realisatie 2021

INKOMSTEN

BJ 2021 BJ 2021 BJ 2021
REALISATIE AFWIJKING

Donaties particulieren, bedrijven, servicedubs en fondsi 2.500 5.819 3.319

Subsidie gemeente 60.000 15.000 -45.000

Aanvulling 2020 SZW 2.300 2.300

SZW subsidie lopend boekjaar 12.000 12.000 0

Overige opbrengsten 500 0 -500

TOTALEN 75.000 35.119 -39.881

BJ 2021 BJ 2021 BJ 2021
UITGAVEN BUDGET REALISATIE AT WIJKING

Uitgekeerd Leergeld onderwijs 30.000 12.759 -17.241

Uitgekeerd Leergeld sport 7.000 8.435 1.435

Uitgekeerd Leergeld cultuur 2.000 1.160 -840

Uitgekeerd Leergeld welzijn 25.000 14.195 -10.805

Kosten Coördinator 7.500 8.100 600

Opstartkosten - Notaris 0 0 0

Opstartkosten - inschrijving KvK 0 0 0

Administratiekosten (Boekhoudpakket en 
cliëntregistratie) en acountant 1.500 1.763 263

Salarissen 0 0 0

Sociale lasten 0 0 0

Pensioenlasten 0 0 0

Scholingskosten intermediairs en bestuur 500 0 -500

Reis- en verblijfskosten 350 8 -342

Bestuurskosten (representatiekosten, vergaderkosten) 125 150 25

Vrijwilligerskosten (vrijwilligersvergoeding, 
vergaderkosten, overige)

1.250 1.059 -191

Kosten fondsenwerving en promotie 
(advertentiekosten, kick off blieenkomsten etc.)

1.500 1.154 -346

Huisvestingskosten 0 0 0

Contributie Leergeld Nederland 750 1.037 287

Kantoorbenodigdheden 0 28 28

Drukwerk 500 407 -93

Portokosten 50 0 -50

Telefoon 120 122 2

Internetkosten (website, email etc) 275 375 100

Apparatuur (laptops) 0 0 0

Afschrijvingskosten inventaris 0 0 0

Verzekeringen (bedrijfs- en bestuurdersaansprakeiijkhe 175 165 -10

Bankkosten 155 239 84

Overige (onvoorzien) 2.000 -2 -2.002

TOTALEN 80.750 51.154 -29.596

RESULTAAT -5.750 -16.035 -10.285
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Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Leergeld Oisterwijk te Oisterwijk is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van 
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarrekening Cl voor kleine organisaties zonder 
winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 
financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 
van Stichting Leergeld Oisterwijk.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens. Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een 
samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn 
wij gaarne bereid.
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