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 STICHTING LEERGELD ALBLASSERWAARD VIJFHEERENLANDEN

 Verslag van het bestuur

Namens het bestuur van de Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en 
ontplooiing van leerplichtige kinderen, bekend onder de naam Stichting Leergeld 
Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden presenteren wij hierbij de jaarrekening van 2019. In dit 
jaarverslag 2019 willen wij een goed inzicht geven in het financiële en organisatorische reilen en 
zeilen van onze stichting en de daaraan ten grondslag liggende activiteiten. In algemene zin kan 
worden gesteld dat de verstrekkingen konden worden betaald uit de toegezegde bedragen door 
Avres, subsidie van het ministerie SZW en uit sponsoring. Per saldo hadden wij in 2019 een 
negatief exploitatieresultaat van € 5.291,-- Via de resultaatbestemming hebben wij deze in 
mindering gebracht aan de algemene reserve. Het negatief resultaat is een gevolg van 
investeringen die wij hebben moeten doen door het vertrek van onze coördinator uit de 
Drechtsteden, waardoor gemeenschappelijke kosten niet meer gedeeld konden worden. Ook de 
kosten voor ons jubileum en minder sponsorinkomsten in 2019 droegen bij aan het negatieve 
resultaat van het afgelopen boekjaar. Ondanks dat heeft de stichting een gezonde financiële 
uitgangspositie.

In 2019 is in totaal aan 1.707 kinderen op enigerlei wijze financiële steun verleend door onze 
stichting. Binnen de bestaande gemeentes waar onze stichting actief was, hebben wij ons 
bereik zien groeien. Al jarenlang streeft Stichting Leergeld Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
ernaar elk kind mee te laten doen. Hiervoor heeft het bestuur van de stichting in 2019 de aanzet 
gegeven tot een communicatieplan, om ook juist de “onzichtbare” kinderen in beeld te krijgen. 
Het bestuur blijft streven dat er in onze regio geen enkel kind wordt uitgesloten omwille van de 
financiële situatie thuis.

Financieel wordt de stichting gesteund door een belangrijke subsidie van Avres. Al jaren prijst 
het bestuur de bijzondere samenwerking met Avres. Samen met Avres wordt er veel gedaan aan 
het onder de aandacht brengen van het bestaan van Stichting Leergeld. Niet alleen ten behoeve 
van onze doelgroep, ook binnen het sociaal domein speelt Avres een prominente rol. Dit jaar 
ontving de stichting voor de derde keer subsidie vanuit het ministerie van SZW. Dit werd ingezet 
om meer kinderen te kunnen bereiken. Voor 58 kinderen konden wij deze subsidie inzetten. 
Daarnaast zijn wij blij met andere bijdragen, zoals van bijvoorbeeld Copiatek, de Soroptimisten 
Merwekring, de Rabofoundation, De Wensfoundation, Stichting Zakgeld en Jarige Job. alsmede 
onze vaste donateurs. Wij zijn allen veel dank verschuldigd.

Het jaar 2019 stond in het teken van ons tienjarig jubileum! Op 17 oktober, 
Wereldarmoededag, vierden wij ons tienjarig bestaan met een mini-symposium. Erik Jonker, 
bestuursvoorzitter van de stichting, benadrukte het dubbele van een jubileumviering. “Het is 
jammer dat Leergeld moet bestaan, maar fantastisch dat we met hulp van vrijwilligers en 
donateurs zoveel kinderen en jongeren kunnen helpen om mee te doen.” Op de website van de 
stichting is een korte samenvatting van de avond te zien.

In 2020 hoopt het bestuur het communicatieplan verder te kunnen uitrollen. Eén onderdeel 
hierin is het bereiken van de inwoners van de “ex” gemeente Vianen, dat na de harmonisatie 
van Vijfheerenlanden hun kindpakket heeft ondergebracht bij Avres.

Gorinchem, mei 2020
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te
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Samenstelling bestuur

Naam Functie

E. Jonker Voorzitter

H. Lakerveld Penningmeester

E. de Gier - Van de Pol Secretaris

E. van  Velthuijsen Bestuurslid

M. de Deugd Bestuurslid

B. Bruggeman Bestuurslid

R. Vossepoel Bestuurslid

Toegevoegd in 2019

- -

Vertrokken in 2019
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatverdeling)

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activiva 1 -                    -                    

Som der vaste activia 2.031            2.000            

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 2 -                    -                    

Overlopende activa -                    -                    

-                    -                    

Liquide middelen 3 127.510        159.708        

Som der vlottende activa 127.510        159.708        

129.541        161.708        

Passiva

Stichtingsvermogen

Algemene reserve 4 31.588          36.879          

Bestemmingsreserves 5 9.659            20.309          

41.247          57.188          

Kortlopende schulden 6 88.294          104.521        

129.541        161.708        
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Baten 7

Overheidsbijdragen en -subsidies 8 590.747           629.021             

Donaties en giften 9 12.919             17.888               

Financiële baten 10 9                      8                        

603.675           646.917             

Verstrekkingen 11 -581.670          -598.292           

22.005             48.625               

Exploitatielasten

Personeelskosten 12 -                       -                        

Huisvestingskosten 13 5.759               5.528                 

Kosten vrijwilligers 14 5.864               4.450                 

Kantoorkosten 15 9.546               8.561                 

Algemene kosten 16 6.130               4.086                 

Som der bedrijfslasten 27.299             22.625               

Netto resultaat -5.293              26.001               

Resultaatbestemming:

Algemene reserve -5.293              15.879               

Bestemmingsreserve SZW/LGN "AKDM" 10.122               

-5.293              26.001               

7



Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De stichting heeft ten doel:

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen is 

feitelijk en statutair gevestigd op Stadhuisplein 1, te Gorinchem, en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 30270743.

het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, 

in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen 

uitgeput, niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun 

kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven 

op en rond school;

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 voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

Grondslagen voor 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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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

2019 2018

€ €

1 Materiële vaste avtiva

ICT 2.000               2.500               

Investeringen 664                  -                       

Afschrijving boekjaar 633                  500                  

2.031               2.000               

Vlottende activa

Vorderingen

2. Vorderingen

- -                       -                       

-                       -                       

3. Liquide middelen

Rabobank rekening courant (161) 6.540               23.612             

Rabobank rekening courant (776) 72.571             41.196             

Rabobank spaarrekening 48.398             94.900             

127.510           159.708           

4. Algemene reserve

Stand per 1 januari 36.879             21.055             

Uit resultaatbestemming -5.291              15.824             

31.588             36.879             

5. Bestemmingsreserve

Rabo / Jeugdatelier 620                  1.370               

SZW/LGN "AKDM" 222                  10.122             

Zwemproject Gem. Gorinchem 8.817               8.817               

9.659               20.309             

Bestemmingsreserve Rabo/Jeugdatelier

Stand per 1 januari 1.370               

Resultaatbestemming -750

Stand per 31 december 620                  

Bestemmingsreserve SZW/LGN "AKDM"

Stand per 1 januari 10.122             

Resultaatbestemming -9.900

Stand per 31 december 222                  
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

6. Kort lopende schulden

Nog te betalen toekenningen vorig boekjaar 85.647             80.384             

Terug te betalen voorschot Avres 2.647               33.286             

Crediteuren -                       -                       

88.294             113.670           
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

7. Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies 590.747           629.021           

Donaties en giften 12.919             17.888             

Financiële baten 9                      8                      

603.675           646.917           

8. Overheidsbijdragen en -subsidies

Regionaal Declaratiefonds Avres 566.447           572.232           

Apparaatsvergoeding Avres 14.400             14.400             

Subsidie SZW "Alle kinderen doen mee" 9.000               37.041             

Apparaatsvergoeding "Alle kinderen doen mee" 900                  3.750               

Zwemproject Gemeente Gorinchem -                       1.466               

Apparaatsvergoeding Gemeente Gorinchem -                       132                  

590.747           629.021           

9. Donaties en giften

Donaties en giften 12.405             17.888             

12.405             17.888             

Donaties en giften

Rabofoundation 750                  

Soroptimisten Merwekring 3.550               

Copiatek 3.500               

Wensfoundation 1.000               

Jagg 300                  

Particuliere giften 3.819               

12.919             

10. Financiële baten

Ontvangen bankrente 9                      8                      

9                      8                      

11. Verstrekkingen

Verstrekkingen (indirecte) studiekosten 252.100           243.635           

Verstrekkingen Recreatieve activiteiten 185.659           231.413           

Personal PC project 41.031             34.231             

Geoormerkte zwemlessen 88.058             64.419             

Meedoen buiten RDF om 14.823             29.250             

Vrijval verstrekkingen algemeen -                       -4.656              

581.670           598.292           
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

12. Personeelskosten

Lonen en salarissen -                       -                       

-                       -                       

De coördinatie van de stichting wordt betaald vanuit Avres

De bestuurleden van de stichting zijn onbezoldigd

13. Huisvestingskosten

Betaalde huur 5.126               5.028               

Afschrijving inventaris 633                  500                  

5.759               5.528               

14. Vrijwilligerskosten

Betaalde reiskosten 5.077               4.450               

Overige kosten vrijwilligers 787                  -                       

5.864               4.450               

15. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 426                  2.382               

Drukwerk 1.151               1.831               

Portikosten 2.838               2.716               

Contributie en abonnementen 729                  331                  

Telefoonkosten 410                  373                  

Automatiseringskosten 3.991               928                  

9.546               8.561               

16. Algemene kosten

Contributie Leergeld Nederland 2.850               2.850               

Bankkosten en rente 1.186               1.222               

Overige algemene kosten 745                  14                    

Kosten Jubileum 10 jarig bestaan 1.350               -                       

6.130               4.086               

Gorinchem, 26 maart 2019

E. Jonker
Voorzitter
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