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Stichting Leergeld Alkmaar te Alkmaar

Stichting Leergeld Alkmaar
Ter attentie van  
Stationsweg 36
1815 CC  Alkmaar

Sondel (FR) 10 mei 2022
Klantnummer: 150750

Geacht bestuur,

1.1 Samenstellingsverklaring 

De jaarrekening van Stichting Leergeld Alkmaar te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesreke-
ning 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. Wij hebben u ondersteund bij
het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (BW). 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 dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden
zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam
met onze kennis van Stichting Leergeld Alkmaar.
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1.2 Algemeen

Oprichting Stichting

Blijkens de akte d.d. 16 oktober 2019, verleden door notaris mr. Hendrik Martinus Langereis te Bergen (NH)
werd de Stichting Leergeld Alkmaar per genoemde datum opgericht.
De stichting is onder nummer 76116786 per 16-10-2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
In de statuten is opgenomen dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december
tweeduizend twintig.

Wegens praktische redenen van presentatie is het verlengd boekjaar van 16-10-2019 t/m 31-12-2020
gepresenteerd als twee boekjaren. De kleine aanloopkosten in 2019 staan vermeld in het vergelijkend
boekjaar. 

Doel

Het doel van de Stichting Leergeld Alkmaar, statutair gevestigd te Gemeente Alkmaar bestaat conform
artikel 2 van de statuten is als volgt:
1.a Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen en jongeren,
in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen voor wie overheidsvoozieningen uitgeput, niet
toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn om uit eigen middelen hun kinderen normaal
te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven;
b. Het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van
voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en
uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, en voorts al hetgeen met
de voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in
de ruimste zijn van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door;
a. Een invloedrijk bestuur dat op breed maatschappelijk gedragen steun kan rekenen en de Leergeld
organisatie op adequate wijze kan (doen) aansturen; een bestuur dat werkt volgens de Leergeldformule;
intermediairs die de doelgroep in eigen vertrouwde omgeving opzoeken en helpen; het creëren van materiele
middelen door middel van een op continuïteit gericht fondsverwervingsprogramma;
b. Het toepassen van de Leergeldformule, welke formule bestaat uit: lokale stichtingen die voor de gezinnen
en kinderen in hun gemeenten bemiddelen tussen instellingen en doelgroepen adviseren met betrekking tot
niet gebruikte wettelijke voorliggende voorzieningen en tevens eventuele materiele steun bieden in de vorm
van voorschotten, giften en/of renteloze leningen en voorts alle overige niet in strijd met de wet of statuten
zijnde wijzen tot verwezenlijking van voormelde doelstelling, alles in de ruimtste zin des woords. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door:

Voorzitter: Comans-Diesfeldt, Johanna Maria / geboren 30-06-1964.
Datum in funtie; 16-10-2019 en gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Secretaris: van Leeuwen, Petronella Anna Maria / geboren 10-04-1962.
Datum in funtie; 16-10-2019 en gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Penningmeester: de Groot, Klaas Pieter Jan / geboren 25-01-1958.
Datum in funtie; 16-10-2019 en gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) 

Voorwoord van het bestuur

Teneinde voldoende kapitaal te hebben om de kinderen uit de doelgroep in Alkmaar te kunnen helpen, is
ervoor gekozen om tenminste over 150.000 euro te moeten kunnen beschikken, gebaseerd op de prognose
dat wij in het eerste jaar van executie 600 kinderen willen (en kunnen) helpen. Deze 600 kinderen is
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gebaseerd op de omvang en slagkracht van onze organisatie, uit een potentieel van 2400+kinderen.
Gedurende 2020 zijn we bezig geweest de gevraagde gelden te verwerven, wat de nodige uitdagingen met
zich mee heeft gebracht. Bedoeling is nu, met in het vooruitzicht dat Leergeld Nederland ons een
aanzienlijke bijdrage heeft toegezegd, te starten met executie vanaf 1 februari 2021.

Corona heeft ons, net als iedereen, grote parten gespeeld. Voorts, doordat er onduidelijkheid was over de te
ontvangen bedragen van de gemeente Alkmaar voor 2021, wat uiteindelijk resulteerde in geen subsidie van
de gemeente Alkmaar voor 2021, zijn wij pas 1 februari 2021 operationeel kunnen worden met de toen
aanwezige gelden van andere sponsoren. Door de bijdrage van LG Nederland later in het jaar, hebben we
gelukkig een doorstart kunnen maken. We hebben dus 1 maand minder kunnen doen (11 maanden),
waardoor de prognose dan op 220 unieke kinderen zou uit moeten komen. Dat is 178 geworden, dus dicht
bij de prognose met 200 unieke kinderen uiteindelijk. 

1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2021 2020 Mutatie

€ % € % € %

Baten uit acties van derden 78.050 100,0 12.000 100,0 66.050 550,4

Inkoopwaarde van de omzet -36.298 -46,5 - - -36.298 -

Brutowinst 41.752 53,5 12.000 100,0 29.752 247,9

Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa 275 0,4 23 0,2 252 1.095,7

Overige bedrijfskosten 3.489 4,4 399 3,4 3.090 774,4

Totaal van som der kosten 3.764 4,8 422 3,6 3.342 791,9

Totaal van bedrijfsresultaat 37.988 48,7 11.578 96,4 26.410 228,1

Financiële baten en lasten -174 -0,2 -119 -1,0 -55 -46,2

Totaal van resultaat voor be-
lastingen 37.814 48,5 11.459 95,4 26.355 230,0
Belastingen over de winst of
het verlies - - - - - -

Totaal van resultaat na be-
lastingen 37.814 48,5 11.459 95,4 26.355 230,0

Resultaatanalyse

2021

€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst 29.752

29.752

Resultaatverlagend

Hogere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 252
Hogere overige bedrijfskosten 3.090
Lagere financiële baten en lasten 55

3.397

Verbetering totaal van netto resultaat 26.355
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap 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 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020

€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 1.075 1,5 1.350 11,9
Vorderingen 17.800 24,2 - -
Liquide middelen 54.651 74,3 9.948 88,1

73.526 100,0 11.298 100,0

Passiva

Eigen vermogen 49.112 66,8 11.298 100,0
Kortlopende schulden 24.414 33,2 - -

73.526 100,0 11.298 100,0

Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 17.800 -
Liquide middelen 54.651 9.948

72.451 9.948
Kortlopende schulden -24.414 -

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 48.037 9.948

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1.075 1.350

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 49.112 11.298

Financiering

Eigen vermogen 49.112 11.298
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1.5 Meerjarenoverzicht

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
€ € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.075 1.350 -
Vlottende activa

Vorderingen 17.800 - -
Liquide middelen 54.651 9.948 339

Totaal activa 73.526 11.298 339

Passiva

Eigen vermogen 49.112 11.298 -161
Kortlopende schulden 24.414 - 500

Totaal passiva 73.526 11.298 339

2021 2020 2019
€ € €

Baten uit acties van derden 78.050 12.000 -
Brutomarge 41.752 12.000 -
Totaal van bedrijfsresultaat 37.988 11.578 -154
Totaal van resultaat na belastingen 37.814 11.459 -161
Eigen vermogen 49.112 11.298 -161

1.6 Fiscale positie

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Progress Consultancy V.o.f.

G.P. Stalknecht
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2.1 Balans per 31 december 2021 

(na resultaatverdeling)

Activa

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.075 1.350

Vlottende activa

Vorderingen 2 17.800 -

Liquide middelen 3 54.651 9.948

73.526 11.298

Passiva

Eigen vermogen 4 

Reserves en fondsen - -
Continuïteitsreserves 5 49.112 11.298

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 6 24.414 -

73.526 11.298
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2.2 Winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten uit acties van derden

7 

78.050 12.000
Inkoopwaarde van de omzet 8 -36.298 -

Brutowinst 41.752 12.000
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

9 
275 23

Overige bedrijfskosten 10 3.489 399

Totaal van som der kosten 3.764 422

Totaal van bedrijfsresultaat 37.988 11.578
Rentelasten en soortgelijke kosten 11 -174 -119

Totaal van resultaat voor belastingen 37.814 11.459
Belastingen over de winst of het verlies 12 - -

Totaal van resultaat na belastingen 37.814 11.459
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2021 

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

Bedrijfsresultaat 37.988 11.578

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 9  275 23

Verandering in werkkapitaal
Overlopende activa -17.800 -
Toename (afname) van overige schulden 24.414 -500

6.614 -500

Totaal van kasstroom uit bedrijfsope-
raties

44.877 11.101

Betaalde interest 11  -174 -119

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

44.703 10.982

Totaal  van kasstroom uit investe-
ringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa 1  - -1.373

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

44.703 9.609

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 9.948 339
Toename (afname) van geldmiddelen 44.703 9.609

Geldmiddelen aan het einde van de periode 54.651 9.948
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Leergeld Alkmaar is feitelijk en statutair gevestigd op Stationsweg 36, 1815 CC te Alkmaar en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 76116786.

ALGEMENE TOELICHTING

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Leergeld Alkmaar bestaan voornamelijk uit: Het voorkomen van sociaal
isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen en jongeren uit gezinnen voor wie
overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn om uit
eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal
maatschappelijk leven. 

Schattingen

Consolidatie

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

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 met
uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in
de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en
de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de
Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Financiële instrumenten

GRONDSLAGEN

De waardering van activa en passiva

De bepaling van het resultaat

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.
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2.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 1.373
Cumulatieve afschrijvingen -23

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.350

Mutaties 
Afschrijvingen -275

Saldo mutaties -275

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 1.373
Cumulatieve afschrijvingen -298

Boekwaarde per
31 december 2021 1.075

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €
2  Vorderingen
Overlopende activa 17.800 -

31-12-2021 31-12-2020

€ €
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen toezegging SWZ-subsidie 17.800 -

Betreft aanvulling van 50% t.b.v. de borging van de behaalde resultaten.

31-12-2021 31-12-2020

€ €
3  Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 54.651 9.948
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4  Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Reserves en
fondsen

Continuïteitsr
eserves

€ €
Stand per 1 januari 2021 - 11.298
Bestemming saldo - 37.814
Mutaties - -

Stand per 31 december 2021 - 49.112

31-12-2021 31-12-2020

€ €
5  Continuïteitsreserves
Continuïteitsreserve 49.112 11.298

2021 2020
€ €

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 11.298 -161
Bestemming saldo 37.814 11.459

Stand per 31 december 49.112 11.298

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €
6  Overige schulden en overlopende passiva
Terug te betalen bevoorschotting SWZ-subsidie 24.400 -
Nog te betalen bankrente en -kosten 13 -
Overlopende passiva/afronding 1 -

24.414 -
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2.6 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

2021 2020
€ €

7  Baten uit acties van derden

Bijdrage van Vereniging Ministerie van SWZ 59.400 -
Bijdragen en Sponsoringen 10.500 -
Giften/Donaties en Schenkingen 8.150 -
Rotary Alkmaar-Bergen (NH) - 10.000
Rabobank - 2.000

78.050 12.000

Specificatie van subsidie SWZ:
Bevoorschotting subsidie SWZ 66.000
Af: terugbetaling na vaststelling -24.400

Nog te ontvangen toezegging 17.800

Totaal 59.400

Specificatie bijdragen en sponsoring:
Bijdrage Rotary 5.250
Balans schoonmaak en bedrijfsdiensten 5.000
Coronam BV 250

Totaal 10.500

Specificatie Giften/Donaties en Schenkingen:
St. Hulpfonds Kiwanis Club HHW eo 3.500
St. dr. H.J.M. Hofsteefonds 2.500
St. Pim van der Putten 2.000
S.C. van der Velden 100
T. Ellis 50

Totaal 8.150

2021 2020
€ €

8  Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde projecten 36.298 -

2021 2020
€ €

Inkoopwaarde projecten
PC projecten 28.925 -
Fietsen 7.350 -
Overige onderwijskosten 23 -

36.298 -
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Specificatie PC projecten:
100 x 256,75 25.675
13 x 250,00 3.250

Totaal 28.925

Specificatie Fietsen:
84 x 75,00 6.300
6 x 175,00 1.050

Totaal 7.350

2021 2020
€ €

9  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa 275 23

2021 2020
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 275 23

2021 2020
€ €

10  Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten 250 -
Kantoorkosten 2.979 391
Algemene kosten 260 8

3.489 399

2021 2020
€ €

Verkoopkosten
Representatiekosten 250 -

2021 2020
€ €

Kantoorkosten
Kosten automatisering 2.458 391
Kantoorbenodigdheden 320 -
Telefoon- en faxkosten 201 -

2.979 391

2021 2020
€ €

Algemene kosten
Abonnementen en contributies 259 -
Overige algemene kosten 1 8

260 8
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2021 2020
€ €

11  Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 174 119

2021 2020
€ €

Overige rentelasten
Rente en kosten bank 174 119

12  Belastingen over de winst of het verlies

Alkmaar, 10 mei 2022

Stichting Leergeld Alkmaar

J.M. Comans-Diesfield P.A.M. van Leeuwen K.P.J. de Groot
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