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Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2020 2019 Verschil

€ € € %

Baten 868.305 1.227.221 -358.916 -29,2

Besteed aan doelstellingen -956.623 -710.847 -245.776 -34,6

-88.318 516.374 -604.692 -117,1

Personeelskosten 201.107 210.439 -9.332 -4,4

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa

en vastgoedbeleggingen 1.500 1.656 -156 -9,4

Overige personeelskosten 7.733 10.641 -2.908 -27,3

Huisvestingskosten 17.011 17.781 -770 -4,3

Verkoopkosten 748 970 -222 -22,9

Kantoorkosten 11.197 12.497 -1.300 -10,4

Algemene kosten 18.509 19.276 -767 -4,0

Som der bedrijfslasten 257.805 273.260 -15.455 -5,7

Bedrijfsresultaat -346.123 243.114 -589.237 -242,4

Financiële baten en lasten -1.089 -1.084 -5 -0,5

Netto resultaat -347.212 242.030 -589.242 -243,5
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Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

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 2020 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 3.967 7.437

Liquide middelen 1.601.799 1.319.395

1.605.766 1.326.832

Kortlopende schulden -1.006.589 -381.944

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 599.177 944.888

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 3.398 4.898

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 602.575 949.786

Financiering

Stichtingsvermogen 602.575 949.786
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Bestuursverslag

 De Stichting Leergeld Tilburg spant zich dag in dag uit in om kinderen een kans te bieden op

mee te kunnen komen en doen op school, maar ook om maatschappelijk te participeren door

sport en cultuur.

Investeren in kinderen doet er werkelijk toe, immers het zijn de volwassenen van morgen.

Op jonge leeftijd een achterstand oplopen, in het persoonlijk leven en/of in maatschappelijk

opzicht valt later veelal nauwelijks meer in te lopen. Een zeer ongewenste situatie voor een vitale

samenleving, waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Met de gaven die hem of haar zijn

gegeven.

Deze overtuiging, dit maatschappelijke belang, inspireert ons iedere dag om ons in te zetten voor

kinderen. Werkelijk perspectief bieden aan zoveel mogelijk jeugdige Tilburgers.

In het jaar 2020 zijn ook wij geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. We hebben

onze werkwijzen aangepast om daardoor zo veel mogelijk kinderen en hun ouders te kunnen

blijven bereiken.

Dit is voor een belangrijk deel gelukt, zij het dat wij in 2020 circa 10% minder aanvragen hebben

gehad dan in 2019. Deze vermindering heeft vooral betrekking op de aanvragen voor

kindervakantiewerk en/of schoolreis/kamp. Hier tegenover staat dat in 2020 de aanvragen voor

laptops fors zijn gestegen. Doordat de gemiddelde kosten van een laptop veel hoger ligt dan voor

een gemiddelde andere aanvraag ziet u in de jaarrekening dat de hulpkosten hierdoor  juist fors

gestegen zijn t.o.v. 2019 .

Verheugend is dat in 2020 346 nieuwe gezinnen een aanvraag hebben gedaan bij Leergeld. Het

gaat hier om gezinnen die nooit eerder een aanvraag hadden ingediend. Leergeld spant zich er

voor in om de doelen van de stichting onder een zo breed mogelijk publiek in Tilburg kenbaar te

maken.

Een bijzonder woord van dank aan onze medewerkers en onze zo actieve vrijwillig(st)ers. Die zo

gemotiveerd zijn en met passie hun werk doen.

Leergeld Tilburg doet er toe, nog meer de kinderen waarvoor wij ons inspannen.

Nico van Mourik

Voorzitter Siching Leergeld Tilburg
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Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming)

Activa

31-12-2020 31-12-2019

€€€€

Vaste activa

Materiële vaste activa

4.8983.398Inventarissen

Vlottende activa

Vorderingen

2.220 2.998Pensioenen

1.747Overlopende activa 4.439

7.4373.967

Liquide middelen 1.319.3951.601.799

Totaal activazijde 1.609.164 1.331.730

Behoort bij accountantsverklaring d.d. 19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Passiva

31-12-2020 31-12-2019

€€€€

Stichtingsvermogen

45.476225.000Continuïteitsreserve

377.575Bestemmingsreserve 904.310

949.786602.575

Kortlopende schulden

10.693Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.269

13.953Belastingen en premies sociale verzekeringen 12.154

472.644Overige schulden 347.090

509.299Overlopende passiva 19.431

381.9441.006.589

Totaal passivazijde 1.609.164 1.331.730

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019

€€€€

Baten

1.211.505856.496Overige overheidsbijdragen en -subsidies

11.809Giften en baten uit fondsenwerving 15.716

1.227.221868.305

-956.623Besteed aan doelstellingen -710.847

516.374-88.318

Lasten

201.107 210.439Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste

1.500 1.656activa en vastgoedbeleggingen

7.733 10.641Overige personeelskosten

17.011 17.781Huisvestingskosten

748 970Verkoopkosten

12.49711.197Kantoorkosten

18.509Algemene kosten 19.276

Som der bedrijfslasten 257.805 273.260

Bedrijfsresultaat 243.114-346.123

-1.089Rentelasten en soortgelijke kosten -1.084

Netto resultaat -347.212 242.030

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Leergeld Tilburg is feitelijk en statutair gevestigd op Sint Annastraat 20, 5025 KB te TILBURG en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41098537.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Leergeld Tilburg bestaan voornamelijk uit:

1 Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van uitkering aan in de gemeente Tilburg woonachtige 

personen die zelf met alle noodzakelijke kosten van educatie, recreatie en sociale en sportieve 

ontplooiing van hun kinderen in de leerplichtige leeftijd kunnen opbrengen en waarvoor de 

mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn of niet toereikend zijn; 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door gelden te werven bij particuliere fondsen, kerkelijke 

fondsen, overheden, het bedrijfsleven en particulieren ten behoeve van de in het vorig lid bedoelde 

uitkeringen; 

3. De stichting wil de belangen behartigen van mensen die langdurig moeten rondkomen van een 

minimuminkomen en de belangen van hun kinderen voor een zodanige deelname aan het onderwijs stelsel en

buitenschoolse activiteiten dat zij niet ten gevolge van financiële onmogelijkheden worden 

buitengesloten en in hun ontwikkeling en mogelijkheden worden belemmerd; 

4. De stichting wil een signaalfunctie vervullen om de overheid te wijzen op de problematiek die leeft onder

mensen met kinderen die leerplichtig zijn en op de gevolgen die financiële belemmeringen in de 

opleiding en ontplooiing van deze kinderen betekend voor hun toekomstmogelijkheden; 

5. De stichting tracht haar doel voorts met alle geoorloofde middelen te verwezenlijken; 

6. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

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 voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor

de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur 

en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa 

waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio 

en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de 

reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis 

van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve is de reserve die over de afgelopen jaren is opgebouwd uit het positieve verschil tussen 

baten (voornamelijk subsidie) en lasten (hulpkosten en kantoorkosten) in een jaar. Deze reserve is bestemd om in 

de toekomst aan te wenden indien de te honoreren aanvragen hoger liggen dan de toegekende subsidie in een 

jaar.

Continuüteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt aangehouden om (ook) bij discontinuïteit van de stichting haar doorlopende 

verplichting na te kunnen komen, zoals loonkosten, huur en verzekeringen. De hoogte van de reserve bedraagt

een afgerond bedrag afgestemd op de invidiuele (door)looptijden en bedragen van de diverse verplichtingen

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.

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.

Verstrekte subsidies en giften

De besteding aan de doelstellingen is in het jaar 2019 voor het eerst gespecificeerd naar de categorieën (onderwijs,

sport, cultuur en welzijn). Omdat deze specificatie aan het begin van 2019 niet beschikbaar was, toont 2019 een 

ongespecificeerde mutatie van de verplichtngen.

Lasten

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling,

de kosten van werving van baten aan de beheerskosten.

Behoort bij accountantsverklaring d.d.  19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Lonen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten.Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en derhalve is de werking van de wet normering

topinkomens hier niet van toepassing. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige

afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort

zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventarissen

€

Stand per 1 januari 2020

Aanschafwaarde 9.611

Cumulatieve afschrijvingen -4.713

Boekwaarde per 1 januari 2020 4.898

Mutaties 

Afschrijvingen -1.500

Saldo mutaties -1.500

Stand per 31 december 2020

Aanschafwaarde 9.611

Cumulatieve afschrijvingen -6.213

Boekwaarde per

31 december 2020 3.398

Afschrijvingspercentages 20%

Vlottende activa

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

31-12-2020 31-12-2019

€€

Overlopende activa

1.747Overlopende activa 4.439

Liquide middelen

83.434723.439Depositorekeningen

1.149.449614.681Rabobank

86.346263.675ABN AMRO

4Kas 166

1.601.799 1.319.395

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Passiva 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Continuïteitsre

serve

Bestemmingsr

eserve

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2020 949.786904.31045.476

Afrondingen 11-

Mutatie uit resultaatverdeling -347.212-347.212-

Toevoeging / ophoging 179.524-179.524

Overboeking - -179.524 -179.524

Stand per 31 december 2020 225.000 377.575 602.575

2020 2019

€€

Continuïteitsreserve

45.47645.476Stand per 1 januari

-179.524Toevoeging / ophoging

45.476225.000Stand per 31 december

31-12-201931-12-2020

€€

Bestemmingsreserve

--179.524Continuïteitsreserve

904.310557.099Bestemmingsreserve

904.310377.575

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

3.26910.693Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

12.15413.953Loonheffing

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Overige schulden

339.402465.275Nog uit te keren toezeggingen

6.4547.343Te betalen vakantiegeld

26Nettolonen 1.234

472.644 347.090

 De per balansdatum nog uit te keren toezeggingen zijn als volgt te specificeren:

31-12-2020

€

Cultuur 16.951

Onderwijs 294.870

Sport 85.845

Welzijn 64.241

Nader te bepalen 3.368

Totaal 465.275

31-12-2020 31-12-2019

€€

Overlopende passiva

10.41412.600Reservering Loopbaanbudget

9.0178.778Nog te betalen bedragen

487.921Terug te betalen, ontvangen subsidie -

509.299 19.431

16Behoort bij accountantsverklaring d.d 19-5-2021.



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€€

Baten

1.211.505856.496Overige overheidsbijdragen en -subsidies

11.809Giften en baten uit fondsenwerving 15.716

868.305 1.227.221

Op basis van afspraken met de gemeente is er rekening gehouden met een gedeeltelijke terugbetalingsverplichting

van de subsidiebaten over 2020. Deze zijn echter bij het opmaken van deze balans nog niet definitief vastgesteld.

Er kan dus nog een verschil ontstaan ten aanzien van deze baten, waardoor deze mogelijk te hoog opgenomen

zijn. 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.211.5051.344.417Voorschot toegekende subsidie boekjaar

--357.932Terugvordering subsidie 2019

-129.989Verwachte afrekening subsidie 2020 -

856.496 1.211.505

Giften en baten uit fondsenwerving

15.24411.691Donaties en giften

118Collecten 472

11.809 15.716

Informatieverschaffing over verstrekte subsidies of giften 

besteed aan doelstellingen

639.021378.843Meedoen Onderwijs

243.727134.349Meedoen Sport

73.32144.187Meedoen Cultuur

399.244Meedoen Welzijn 146.582

1.102.651956.623

-Mutatie verplichtingen (2019 ongespecificeerd) -391.804

956.623 710.847

Personeelskosten

158.868149.656Lonen

51.451Sociale lasten en pensioenlasten 51.571

201.107 210.439

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Lonen

166.947146.580Bruto lonen

-476890Mutatie vakantiedagenverplichting

2.186Eindejaarsuitkering 2.490

168.961149.656

-Ontvangen ziekengelduitkering -10.093

149.656 158.868

Bezoldiging bestuurders

2020 2019

€€

Het bestuur van de stichting is - mede in het kader van de WNT - onbezoldigd.

Gemiddeld aantal werknemers

2020

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 3,12

2019

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 3,94

2020 2019

€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

7.87912.026Ziektewetverzekering

32.06629.320Premies socialeverzekeringswetten

10.5918.843Zorgverzekeringswet

462723WIA/WGApremie

539Stg. PAWW 573

51.451 51.571

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.500 1.656

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 1.500 1.656

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Overige personeelskosten

7.1218.622Uitzendkrachten

7.6786.508Belastingvrije uitkeringen

-6.3882.997Overige personeelskosten

528 749Opleidingslasten

508 553Reiskostenvergoeding woon-werk

362 232Kantinekosten

240 240Onkostenvergoedingen

31 52Vergaderkosten vrijwilligers

28 318Overige kosten vrijwilligers

- 86Kosten kinderopvang

-12.091Vermindering loonheffing -

7.733 10.641

Huisvestingskosten

16.992 16.992Betaalde huur

19 21Schoonmaakkosten container

- 6Onderhoud gebouwen

-Overige huisvestingskosten 762

17.011 17.781

2020 2019

€ €

Verkoopkosten

Verkooplasten 170 969

Vergaderkosten 47 -

Reis- en verblijfkosten - 1

Overige bestuurskosten 531 -

748 970

Kantoorkosten

3.7415.262Porti

3.6063.192Drukwerk

1.6841.479Telefoon- en faxkosten

1.1441.264Kantoorbenodigdheden

-Kosten automatisering 2.322

11.197 12.497

Algemene kosten

11.1699.075Accountantskosten, andere niet-controlediensten

3.1724.179Abonnementen en contributies

1.5192.963Administratiekosten

3.0531.892Overige algemene kosten

400Assurantiepremie 363

18.509 19.276

Behoort bij accountantsverklaring d.d.19-5-2021



Stichting Leergeld Tilburg

TILBURG

Rentelasten en soortgelijke kosten

1.089Betaalde bankrente 1.084

TILBURG, 

Stichting Leergeld Tilburg

{{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}} {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}
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