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BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2019.

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december
2019

€

31 december
2018

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 4.898 6.554

 4.898 6.554

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 7.436 11.772
Liquide middelen  (3) 1.319.395 1.115.012

 1.326.831 1.126.784

 1.331.729 1.133.338
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31 december
2019

€

31 december
2018

€

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Continuïteitsreserve 45.476 45.476
Bestemmingsreserves 904.308 662.280

949.784 707.756

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 3.269 3.742
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 12.154 10.283
Overige schulden 18.102 14.882
Overlopende passiva 348.420 396.675

381.945 425.582

 1.331.729 1.133.338
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten 1.227.221 1.077.940

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Meedoen onderwijs  (8) 639.021 346.609
Meedoen sport  (9) 243.727 106.823
Meedoen cultuur  (10) 73.321 45.564
Meedoen welzijn  (11) 146.582 134.460
Mutatie verplichtingen  (12) -391.804 -31.817

710.847 601.639

Kosten van beheer en administratie

Lonen en salarissen  (13) 152.480 124.683
Sociale lasten  (14) 43.693 35.047
Overige personeelslasten  (15) 24.909 23.784
Afschrijvingen  (16) 1.656 864
Overige bedrijfslasten  (17) 50.524 35.627

273.262 220.005

Saldo voor financiële baten en lasten 243.112 256.296
Rentelasten en soortgelijke lasten  (18) -1.084 -895

Saldo 242.028 255.401

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 242.028 255.401

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 243.112 256.296
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.656 864
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 4.336 -11.772
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -43.637 425.582

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 205.467 670.970

Betaalde interest -1.084 -895

Kasstroom uit operationele activiteiten 204.383 670.075

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Saldo nog te splitsen materiële vaste activa - -1.507
Investeringen in materiële vaste activa - -5.911

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -7.418

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie continuïteitsresereve - 45.476
Mutatie bestemmingsreserves - 406.879

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 452.355

204.383 1.115.012

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 1.115.012 -

Mutatie liquide middelen 204.383 1.115.012

Geldmiddelen per 31 december 1.319.395 1.115.012

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Leergeld Tilburg (geregistreerd onder KvK-nummer 41098537), statutair gevestigd
te Tilburg, en haar groepsmaatschappijen 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. 

Vestigingsadres

Stichting Leergeld Tilburg (geregistreerd onder KvK-nummer 41098537) is feitelijk gevestigd op St Annastraat
20 te Tilburg.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

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. 
 

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. 

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

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.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief
te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een
bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is
wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs
geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige
netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden
deze kasstromen contant gemaakt waarbij  een disconteringsvoet wordt gehanteerd van ...% (2018: ...%).

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief
te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een
bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 

Lasten algemeen

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

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan
de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en 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.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De stichting is vrijgesteld van winstbelasting.

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

2019

€

2018

€

Inventaris

Aanschaffingswaarde 7.418 1.507
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -864 -

Boekwaarde per 1 januari 6.554 1.507

Mutaties 
Investeringen - 5.911
Afschrijvingen -1.656 -864

-1.656 5.047

Aanschaffingswaarde 7.418 7.418
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.520 -864

Boekwaarde per 31 december 4.898 6.554

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen 2.998 1.917

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 11 -

___________________________________________________________________________________________________________



31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 4.438 9.855

Overlopende activa

Huur - 45
Rente - 86
Verzekeringen 1.406 1.369
LKV/LIV subsidie 2.998 7.449
Diversen - 906
PAWW 34 -

4.438 9.855

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 169.780 131.658
Rabobank 1.149.449 981.481
Postbank/ING - 1.810
Kas 166 63

1.319.395 1.115.012

ABN/Amro RC 86.346 48.247
ABN SPAARREK.57.61.55.934 83.434 83.411
Rabobank RC 458.423 290.535
Rabobank NL85 RABO 3181 3466 16 691.026 690.946
Postbank/ING - 1.810
Kas 166 63

1.319.395 1.115.012

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 45.476 45.476
Bestemmingsreserves 904.308 662.280

949.784 707.756

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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2019

€

2018

€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 45.476 45.476

Stand per 31 december 45.476 45.476

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 904.308 662.280

2019

€

2018

€

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 662.280 406.879

662.280 406.879
Resultaatbestemming 242.028 255.401

Stand per 31 december 904.308 662.280

5. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Crediteuren

Crediteuren 3.269 3.742

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 12.154 10.283

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 18.102 14.882
Overlopende passiva 348.420 396.675

366.522 411.557

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige schulden

Te betalen vakantiegeld 6.454 6.930
Reservering vakantiedagen 11.648 7.952

18.102 14.882

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 9.018 4.871
Ontvangen voorschotten 339.402 391.804

348.420 396.675

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

6. Baten van particulieren

Collecten 472 686
Donaties en giften 15.244 8.339

15.716 9.025

7. Subsidiebaten

Subsidie gemeente Tilburg 1.211.505 1.068.915

Besteed aan de doelstellingen

8. Meedoen onderwijs

Ouderbijdrage 113.695 82.578
Schoolreizen 14.516 13.199
Schoolkamp 11.135 10.390
Overige schoolbenodigdheden 34.995 20.911
Schoolzwemmen 442.299 201.401
Reiskosten - 2
Overblijfkosten 22.070 17.707
Cursuskosten 179 85
Examenkosten 79 86
Overige onderwijskosten - 250
Kinderopvang 53 -

639.021 346.609

9. Meedoen sport

Contributie/lesgeld - Sport 220.768 101.800
Sportkleding/attributen 22.614 4.558
Sportevenement 345 465

243.727 106.823

10. Meedoen cultuur

Contributie/lesgeld - Cultuur 72.343 44.841
Kleding/attributen - Cultuur 978 25
Cultuurevenement - 698

73.321 45.564

11. Meedoen welzijn

Contributie/lesgeld - Welzijn 1.161 693

transporteren 1.161 693

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Transport 1.161 693

Kleding/attributen - Welzijn 146 101
Abonnementen/tijdschriften - 35
Kamp/weekend/vakantie 8.261 6.147
Welzijnsevenement 135 90
Fietsproject 54.968 39.860
PC project 81.070 87.534
Internet 841 -

146.582 134.460

12. Mutatie verplichtingen

Mutatie verplichtingen -391.804 -31.817

De nog te betalen verplichtingen zijn per ultimo 2019 uitgesplitst in de diverse te onderscheiden bestedingen/
doelstellingen. Daardoor is de afname van de verplichtingen 339.402 euro hoger dan in de vergelijkende cijfers
2018. Het betreft hier dus 'slechts' een verslagleggings verschil. Zonder deze keuze zou de mutatie van de
verplichtingen over 2019 -/- 52.402 bedragen.

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2019: 0,6 % 
2018: 0,6 %

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2019: 0,7 % 
2018: 0,7 %

Personeelslasten

13. Lonen en salarissen

Bruto lonen 166.947 129.928
Mutatie vakantiedagenverplichting -476 2.401
Eindejaarsuitkering 2.490 2.062

168.961 134.391
Ontvangen ziekengelduitkeringen -10.093 -9.708
Ontvangen subsidies -6.388 -

152.480 124.683

14. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 32.066 26.184
Zorgverzekeringswet 10.591 8.599
WIA/WGA premie 463 326

transporteren 43.120 35.109

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Transport 43.120 35.109

Stg. PAWW 573 -62

43.693 35.047

15. Overige personeelslasten

Uitzendkrachten 7.121 7.582
Reis- en verblijflasten 554 504
Onkostenvergoedingen 240 240
Belastingvrije uitkeringen 7.678 7.383
Kantinelasten 232 70
Opleidingslasten 749 388
Ziektewetverzekering 7.879 4.321
Kosten kinderopvang 86 8
Kosten vrijwilligers 10 3.288
Vergaderkosten vrijwilligers 52 -
Overige kosten vrijwilligers 308 -

24.909 23.784

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

16. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 1.656 864

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 1.656 864

1.656 864

17. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 17.781 13.891
Kantoorlasten 15.669 14.500
Verkooplasten 969 485
Algemene lasten 16.105 6.751

50.524 35.627

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 16.992 13.872
Onderhoud onroerende zaak 6 -
Schoonmaaklasten container 21 19
Overige huisvestingslasten 762 -

17.781 13.891

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 1.144 1.518
Drukwerk 3.606 3.019
Telefoon 1.684 1.385
Porti 3.741 3.755
Contributies en abonnementen 3.172 3.356
Automatiseringskosten 2.322 1.467

15.669 14.500

Verkooplasten

Representatielasten 969 485

Algemene lasten

Accountantslasten 11.169 5.831
Administratielasten 1.519 637
Verzekeringen 363 391
Overige organisatiekosten 3.054 -108

16.105 6.751

Financiële baten en lasten

18. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en kosten bank -1.084 -895

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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7                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2019

Het bestuur stelt voor om de winst over 2019 als volgt te bestemmen:

2019

€

Resultaat 242.028

Toevoeging overige reserves 242.028

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Leergeld Tilburg, Tilburg
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Tilburg, 31 augustus 2020

C.J.C.M. Pheninckx, Voorzitter N. van Mourik, Secretaris 

E.P. Janse, Penningmeester
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