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Algemeen 

1.1 	Naam 

De stichting draagt de naam: Stichting Leergeld Tilburg en is gevestigd in de gemeente Tilburg. 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant te 
Tilburg onder nummer 41098537 

1.2 	Doel en middelen 

Stichting Leergeld Tilburg heeft ten doel: 
1. 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 onderwijsstelsel 
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. 

1.3 	Verslag activiteiten 

Voor een verslag van de activiteiten van Stichting Leergeld Tilburg in 2018 wordt verwezen naar het 
Inhoudelijk Jaarverslag 2018 van Stichting Leergeld Tilburg. 

1.4 	Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer, maar ten hoogste vijf leden die door het bestuur benoemd 
zijn. 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting. 
De leden van het dagelijks bestuur worden bij meerderheid van stemmen door de leden van het bestuur 
gekozen. Het dagelijks bestuur is sinds 1 januari 2014 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: 	De heer C.J.C.M. Pheninckx 
Secretaris: 	De heer N. van Mourik 
Penningmeester: 	Mevrouw E.P. Janse 
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1.5 	Vermogen en inkomsten 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten of andere 
bevoordelingen, die ten doel hebben het vermogen van de stichting te vermeerderen. 
De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen en/of retributies en alle overige bijdragen 
van particulieren, instellingen of de overheid, die niet bestemd zijn tot aanvulling van het vermogen, alsmede 
alle andere baten. 

	

1.6 	Rekening en verantwoording 

Jaarlijks wordt in een bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar. 
De goedkeuring van deze rekening en verantwoording strekt de penningmeester tot decharge. 

	

1.7 	Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

Stichting Leergeld Tilburg is door de Belastingdienst/Registratie en Successie als algemeen nut beogende 
instelling gerangschikt onder de instellingen als bedoeld in artikel 24, lid 4 Successiewet 1956. 

Tilburg, 16 april 2019 

Stichting Leergeld Tilburg, 
Hiervoor, 

C.J.C.M. Pheninckx 
Voorzitter 



Stichting Leergeld Tilburg te Tilburg 

Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 

ACTIVA 
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31 december 2018 	31 december 2017 

	

€ 	 € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Inventaris 	 6.554 	 1.507 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 9.856 	 2.237  

Liquide middelen 	 1.115.012 	 915.624 

1.131.422 	 919.368 

A3A Accountants ON.  

16 APR. 2019 

Voor ,oentiticatiedoeIeidJrt 
ARAP Accountants 'V. 
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PASSIVA 

Reserves 

Continuïteitsreserve 
Bestemmingsreserve 

Kortlopende schulden 
Overige schulden en overlopende passiva 

	

31 december 2018 	 31 december 2017 

	

€ 	 € 

	

45.475 	 45.475 

	

662.306 	 406.879 

	

707.781 	 452.354  

	

423.641 	 467.014 

1.131.422 	 919.368 

ABAB Accountants B.V. 

6 APR. 2O19
(
/  

Voor  identificatjedoelej 
ARAB Accountants 
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Stichting Leergeld Tilburg te Tilburg 

2 	Staat van baten en lasten over 2018 

	

2018 	 2017 

	

€ 	 €  

Baten 

Baten uit eigen fondsenwerving: 
- voor het doen van giften 	 9.025 
- subsidie ter dekking van de uitvoeringskosten en het doen van giften 1.068.915 
af: kosten eigen fondsenwerving 	 - 

beschikbaar voor doelstelling 	 1.077.940 

52.683 
970.885 

1.023.568 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen: 
- verstrekte giften 
- uitvoeringskosten eigen organisatie 

Overschot 2018 I overschot 2017 

601.643 
220.870 

822.5 ij 

255.427 

63 7.6 19 
179.042 

816.661 
206.901 

totaal I .0/1.940 1 (M Ç;R 

Voorgestelde resultaatbestemming: 
Overschot over 2018 toe te voegen aan: 
- algemene reserve 
- bestemmingsreserve 

0 
255.427 

253.427 

ABAB Accountants B.V. 

F; 
 

APR. 

Voor identificatiedoel Wn 
ABAB Accountant V»  
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3 	Toelichting op de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten 
over 2018 

3.1 	Algemeen 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in Euro's. 

3.2 	Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

3.2.1 	Waarderingsgrondslagen 

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor 
zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De grondslagen zijn ongewijzigd ten 
opzichte van voorgaand jaar. 

3.2.2 	Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de ontvangen bijdragen en overige opbrengsten en de kosten en 
andere lasten over het boekjaar gebaseerd op verkrijgingsprijzen. Afschrijvingen zijn berekend volgens de 
grondslagen vermeld bij de vaste activa. 

3.2.3. WNT-verantwoording 2018 Stichting Leergeld 

Op i januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Stichting Leergeld. Het voor Stichting Leergeld toepasselijke bezoldigingsmaximum is 
in 2018 € 103.000„--., zorg- enjeugdhulp, klasse I. 

Bezoldiging bestuurders met een bezoldiging van e 1.500,-- of minder; 
De heer C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter (bezoldiging € nihil) 
De heer N. van Mourik, secretaris (bezoldiging € nihil) 
Mevrouw E.P. Janse, penningmeester (bezoldiging € nihil) 

ABAB Accountants B.V. 

16 APR. 2019/. 

VU L., 

,-\B"F A 	'urant 	V 
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4 	Nadere toelichting op de posten van de balans per 31 december 2018 

4.1 	Vaste activa 

4.1.1 	Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen. 
De afschrijvingen zijn lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte levensduur. 

Inventaris 
Stand per 1 januari 2018 	 1.507 
Bij: investeringen 	 5.911 

'I.41 

Af: afschrijvingen in 2018: 20% naar tij dsgelang 864 

Stand per 31 december 2018 6.554 

4.2 	Vlottende activa 

4.2.1. 	Vorderingen en overlopende activa 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Nog te ontvangen bedragen 0 0 
Waarborgsom huur 45 45 
Te ontvangen rente 86 229 
Overige overlopende activa 9.725 1.963 

4.2.2. Liquide middelen 

Kas 63 69 
Postbank 1.810 1.986 
ABN-Amro bank,, rekening-courant 48.247 7.109 
ABN-Amro bank, spaarrekening 83.411 83.373 
Rabobank, rekening-courant 290.535 27.837 
Rabobank, spaarrekening 690.946 795.250 

1.ID.U12 	91.M24 

AF3AB Accountants B.V. 

16 APR. 20194)) 

Voor identificatjedoekn 
ABAB AccountantJ3V 
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4.3 	Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve 

Stand begin boekjaar 	 45.475 
Bij: overschot 2018 	 0 

Stand einde boekjaar 	 45.475 

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op de korte termijn en om zeker te stellen dat 
de organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Bestemmingsreserve 

Stand begin boekjaar 	 406.879 
Bij: overschot 2018 	 255.427 

Stand einde boekjaar 	 662.306 

De bestemmingsreserve is bedoeld om verplichtingen richting de doelgroep in de toekomst te kunnen 
voortzetten en is gedurende het boekjaar deels voor dit doel bestemt. 

4.4. 	Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

	

31-12-2018 	31-12-2017 

	

€ 	€  

Crediteuren 3.745 23.800 
Loonheffing 10.283 7.143 
Te betalen pensioenpremie -1.917 0 
Reservering vakantiegeld 6.930 4.252 
Reservering vakantiedagen 7.924 5.254 
Nog te betalen verplichtingen 391.804 421.120 
Overige nog te betalen 4.872 5.445 

423.641 	467.014 

ABAB Accountants B.V. 

16 APR 2019 

Voor denWicatiedoeeA 
ABAB Accor 
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5 	Nadere toelichting op de posten van de rekening van baten en lasten over 2018 

	

2018 	2017 

	

€ 	€ 

Baten 

5.1 	Baten uit eigen fondsenwerving voor het doen van giften 

Ontvangen bijdragen/giften: 
Gemeente Tilburg inzake BijBij 
Overige giften 

	

5.2 	Subsidies ter dekking van de uitvoeringskosten en het doen van giften 

Subsidie Gemeente Tilburg 

Lasten 

	

5.3 	Verstrekte giften 

0 36.641 
9.025 16.042 

9.025 52.683 

1.068.915 	970.885  

Aan particulieren verstrekte giften 	 601.643 	637.619 

ABAB Accountants B.V. 

16 APR. 2019( 

Voer idenificatiedoeIj/n 
ABAB Accountants V. 
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5.4 	Uitvoeringskosten eigen organisatie 
2018 2017 

€ € 

Bruto-salarissen 139.548 97.497 
Sociale lasten/pensioenpremie 35.046 24.045 

Kosten Arbo/ziekteverzuimverzekering 4.709 3.552 
Overige personeelskosten -5.824 9.540 

Subtotaal loonkosten 173.479 134.634 

Opleidings- en overige kosten intermediairs 10.671 11.669 
Afschrijvingskosten 864 741 
Huisvestingskosten 13.891 14.024 
Kantoorkosten 1.518 436 
Kopieerkosten 3.019 2.535 
Porti 3.755 3.286 
Abonnementen en contributies 3.356 2.966 
Computerkosten 1.467 1.422 
Telefoon 1.385 1.277 
Accountants- en administratiekosten 5.831 4.987 
Verzekeringen 391 383 
Bestuurskosten 0 0 
Rentekosten/kosten betalingsverkeer 895 639 
Overige algemene kosten 348 43 

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie 220.870 179.042 

ABAB Accountants B.V. 

16 APR. 2019 

Voor identificatiedoele 
ABAB Accountants 
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ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Leergeld Tilburg 

A. 	Verklaring over dein het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening van Stichting Leergeld Tilburg te Tilburg gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Leergeld Tilburg per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met de grondslagen voor Financiële verslaggeving, zoals opgenomen op bladzijde 6 van de jaarrekening, 
de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, Lasten en balansmutaties over 2018 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de Financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in 
overeenstemming zijn met de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de staat van baten en lasten over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor Financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leergeld Tilburg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij  assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

B. 	Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van Fouten of Fraude. 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, 
lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de Algemene 
subsidieverordening gemeente Tilburg. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in 
continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelset moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continulteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de 
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

ABAB Accountants BV., Ellen Pankhurststraat l K, 5032 MDTiiburg. Postbus 10085, 5000JBTiiburg.Teiefoon 013-4647272.Teletax088-4670010. 
Internet www.abab.nL  E-mail  info@abab.ni. IBAN: NL36RABO01 51219400, BIC: RABONL2U. 

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18028690. 
Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden. ABAB is lid van het internationale netwerk PrimeGiobal. 
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle materiële Fouten en Fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van Fraude of Fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, de timing en de omvang van onze controlewerkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

- 	Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van Fouten of Fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij Fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij Fouten. Bij fraude kan er sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast Le leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

- 	Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden Le selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit Le spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. 

- 	Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

- 	Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïLeitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de conLrole-inFormatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

- 	Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 

- 	Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties engebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met  governance  belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Tilburg, 16 april 2019 

ABAB Accountants B.V. 

2- 
2 

ER. van Honk RA 

ABAB Accountants B.V., Ellen Pan khurststraat 1K, 5032  MD  Tilburg. Postbus 10085, 5000 J  Tilburg. Telefoon 013-4647272. Telefax 088-4670010. 
Internet www.abab.nl.  E-mail  info@abab.nl. IBAN: NL36RABO01 51219400, BIC: PABONL2U. 

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18028690. 
Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden. ABAB is lid van het internationale netwerk PrimeGlobal. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

