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Made, 10 juni 2021
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Geachte heer Koreman,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Leergeld West-Brabant Oost te
OOSTERHOUT.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Leergeld West-Brabant Oost te OOSTERHOUT is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten en lasten over 2020 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, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 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, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, 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 West-Brabant Oost.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf continuïteit in de toelichting van de jaarrekening, waarin is uiteengezet
dat er ondanks de coronacrisis geen sprake is van een onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de
stichting en dat de stichting haar activiteiten naar alle verwachting duurzaam kan blijven voortzetten.
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Algemeen

Bestuur

Het bestuur

De stichting is aangesloten bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en bestaat uit tenminste drie leden. Voorzover ze niet bij de
oprichting zijn aangesteld worden bestuursleden benoemd door het bestuur. 

Het bestuur is op 31 december 2020 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: F.M.W.M. de Hoogh
Secretaris:   C.J.M. Smits
Penningmeester: W.H.H.M. Koreman
Lid: H.W. Janus
Lid: M. Allard-Nieuwkamp
Lid: M.K.C. Baks-Kley 
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2020 2019 Verschil
€ % € % € %

Baten 539.496 100,0 432.677 100,0 106.819 24,7

Uitgaven aan de doelgroepen 454.281 84,2 296.488 68,5 157.793 53,2

Kosten uitbesteed werk 9.305 1,7 - - 9.305 -

Personeelskosten 24.739 4,6 - - 24.739 -
Afschrijvingen materiële vaste
activa 592 0,1 346 0,1 246 71,1

Overige personeelskosten 882 0,2 - - 882 -

Huisvestingskosten 8.586 1,6 5.753 1,3 2.833 49,2

Kosten beheer en administratie 30.240 5,6 69.560 16,1 -39.320 -56,5

Bestuurskosten 8.135 1,5 8.021 1,9 114 1,4

Som der bedrijfslasten 536.760 99,5 380.168 87,9 156.592 41,2

Bedrijfsresultaat 2.736 0,5 52.509 12,1 -49.773 -94,8

Financiële baten en lasten -482 -0,1 -368 -0,1 -114 -31,0

Netto resultaat 2.254 0,4 52.141 12,0 -49.887 -95,7
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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 85.023 3.749
Liquide middelen 19.938 120.377

104.961 124.126

Kortlopende schulden -8.210 -13.374

Liquiditeitssaldo 96.751 110.752

Voorraden 980 490

Werkkapitaal 97.731 111.242

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 3.371 454

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 101.102 111.696

Financiering

Stichtingsvermogen 101.102 111.696
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds graag bereid.

Made, 10 juni 2021

Vermetten & De Wolf

P.A. Nieuwenhuizen AA
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Bestuursverslag

Voorwoord sociaal verslag.

Door Corona meer kinderen in Armoede.

Begin 2020 gaf het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)aan te verwachten, dat door de effecten van het
toekomstig overheidsbeleid het aantal kinderen in armoede sterk zou toenemen. De verlaging van de bijstand tot
en met 2035 bleek de katalysator te zijn, die ervoor zorgt dat de armoede in Nederland de komende jaren met
een kwart zal stijgen. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is, dat de kwaliteit van leven
voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Het raakt veel gezinnen want in Nederland groeien zo'n
315.000 kinderen in armoede op, dat is 1 op de 12! Kort na het uitspreken van deze verwachting brak begin
maart de coronapandemie uit. Het zette de wereld op z'n kop, met voor ons allen een grote impact op het
dagelijkse leven.

Het virus, en de maatregelen om het virus in te dammen grepen niet alleen in op de volksgezondheid en de
economie, maar ook op de manier waarop we contact met elkaar hebben, werken, onderwijs volgen en tegen de
politiek aankijken. Inmiddels is duidelijk dat de impact van de coronacrisis de kwetsbaarheden vergroot die we
als samenleving daarvoor al hadden, zoals risico's van de flexibele arbeidsmarkt voor economisch kwetsbare
groepen. Vooral bij kwetsbare kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status is corona van grote
invloed. Het zijn vooral de kinderen van deze ouders die ten gevolge van het thuisonderwijs het meeste risico
lopen op leerachterstanden, wat kan leiden tot een lager onderwijsniveau en uiteindelijk weer tot kleinere
kansen op de arbeidsmarkt. De kloof tussen arm- en rijk lijkt hierdoor helaas verder te worden vergroot. 

Armoede is door de coronacrisis een hot-item geworden. Normaal gesproken is het iets waar een taboe op
heerst, maar door de berichtgeving over de gevolgen van corona merken we dat mensen Leergeld gemakkelijker
benaderen voor hulp. Iedereen kan er namelijk door geraakt worden en je hoeft je niet te schamen, dat je je
baan verliest en in de problemen raakt. Heel de wereld kampt met deze problematiek.

Wat de specifieke gevolgen van coronacrisis voor onze organisatie en medewerkers zijn geweest evenals de wijze
waarop we de hulpvraag voor de ouders hebben kunnen invullen vindt u in een aparte bijdrage van dit verslag
vermeld. 

Leergeld West-Brabant Oost heeft bij het uitbreken van de pandemie zich volledig ingezet om zoveel mogelijk
kinderen te helpen onder het bekende motto; alle kinderen mogen meedoen - want nu meedoen is straks
meetellen!   

In dit jaarverslag laat Leergeld zien dat ondanks de pandemie we de steunverlening wederom met een groei
hebben kunnen voortzetten. Een goede, gezonde en structurele financiering, is hierbij een belangrijke
voorwaarde. De gemeenten waarin Leergeld werkzaam is, zijn tot heden toe nog niet van hun subsidielijn
afgeweken. We hopen en vertrouwen erop, dat deze lijn bestendigd blijft, en zullen dit in onze persoonlijke
contacten en verantwoording met hen blijven agenderen.

Helaas stonden onze inkomsten van particulieren en bedrijven dit jaar onder druk. Niet vreemd natuurlijk als we
de coronacrisis hierbij in ogenschouw nemen. Toch werden we blij verrast met een aantal spontane giften en
wist onze commissie fundraising met een aantal bijzondere activiteiten, toch nog extra gelden binnen te halen.
Zij doet hiervan verslag op pagina 9.  

Naast de financiële middelen onderzoeken hoe we de groei vanuit krachtenbundeling binnen SAM& kunnen
vergroten. SAM& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, het Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Zij hebben hun krachten verenigd om ervoor te zorgen, dat
gezamenlijk nog meer kinderen die in armoede opgroeien, nog beter ondersteund kunnen worden. Als Leergeld
West-Brabant Oost kijken we het komende jaar, welke rol wij daarin kunnen spelen en hoe dat binnen onze
organisatie en met de gemeenten vormgegeven kan worden. 
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Op de valreep van 2020 introduceerde Leergeld Nederland nog een volledig nieuw administratie- en
registratiesysteem, waarvan ook wij gebruik maken. Dit betekende dat in een korte periode een volledig
opleidingstraject en conversie moest worden uitgevoerd. In slechts 2 maanden tijd hebben onze medewerkers,
naast hun reguliere werkzaamheden deze uitdagende klus geklaard. Alle lof hiervoor, want door hun
inspanningen werd de continuïteit van ons administratiesysteem, vanaf 1 januari geborgd.

In een eerder stadium wees ik er al op dat onze activiteiten, verantwoordelijkheden en veranderende wetgeving
steeds complexer worden. De ervaringen van het afgelopen jaar leren ons, dat we te maken hebben met een
toenemende bureaucratie vanuit de overheid. Het lijkt er soms op dat we tot een administratieve tijger zijn
verworden, terwijl we als vrijwilligersorganisa�e toch primair de focus richten op de ˜kinderen" die onze hulp
nodig hebben. We houden de vinger aan de pols bij deze ontwikkeling en delen hier onze ervaringen met de
landelijke organisatie van Leergeld. Bij het sluiten van de persen van het Sociaal verslag 2019, kondigde ik de
komst van Gerry van Dongen als Algemeen Coördinator aan. Kort daarna konden we ook Wilbert Koreman 
verwelkomen die het stokje als penningmeester overnam van Paul Oomen. Gerry en Wilbert stellen zich in dit
verslag even kort aan u voor.

Vanaf deze plaats wil ik namens het bestuur en alle medewerkers Paul bedanken, voor de ruim 10 jaar die hij
actief is geweest voor Leergeld West-Brabant Oost. Mede door zijn inzet, enthousiasme en betrokkenheid, heeft
hij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de groei en het succes van Leergeld. BEDANKT! 

2020 was een bijzonder en bewogen jaar, dat voor ons allen heel anders verlopen is dan we ooit hadden kunnen
voorspellen. Ondanks de coronapandemie, heb ik binnen onze Leergeldorganisatie een enorme veerkracht en
toewijding gezien, waarbij er naar manieren is gezocht om onze activiteiten te kunnen voortzetten. Vooral de
inspanningen in het voorjaar, om ervoor te zorgen dat kinderen thuis online onderwijs konden volgen, verdienen
alle lof en respect.  

Als voorzitter van Leergeld West-Brabant Oost wil ik dan ook al onze medewerkers prijzen voor hun inzet,
toewijding, enthousiasme en daadkracht, zodat er weer veel kinderen konden mee (blijven) doen. Ik ben trots op
wat zij hebben gedaan in een jaar wat we niet snel zullen vergeten! 

De prettige samenwerking met de gemeenten, scholen en andere instellingen betrokken bij armoede heeft ertoe
bijgedragen, dat we op een snelle en efficiÃ«nte manier invulling hebben kunnen geven aan het groot aantal
hulpvragen.

Tot slot ben ik alle particulieren, bedrijven en andere organisaties zeer erkentelijk voor hun financiële bijdrage of
gift bij de ondersteuning van onze activiteiten.

Het komende jaar wordt weer een enorme uitdaging - wij rekenen op uw steun - onze medewerkers zijn er klaar
voor.

Namens het bestuur van 
Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Frans de Hoogh, voorzitter
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Stichting Leergeld West-Brabant Oost
OOSTERHOUT

Balans per 31 december 2020 
(na voorstel batig saldoverdeling)

Activa

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventarissen 3.371 454

Vlottende activa

Voorraden
Voorraden 980 490

Vorderingen
Overige vorderingen 1.667 1.667
Overlopende activa 83.356 2.082

85.023 3.749

Liquide middelen 19.938 120.377

Totaal activazijde 109.312 125.070
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Passiva

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves (publiek) - 12.848
Overige reserve 101.102 98.848

101.102 111.696

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredie-
ten 3.469 -
Belastingen en premies sociale verzekeringen 957 -
Overlopende passiva 3.784 13.374

8.210 13.374

Totaal passivazijde 109.312 125.070
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten
Donaties van gemeenten 492.522 411.385
Donaties bedrijven en instanties 27.407 15.692
Donaties uit eigen fondsenwerving 19.567 5.600

539.496 432.677

Lasten
Uitgaven aan de doelgroepen 454.281 296.488
Kosten uitbesteed werk 9.305 -
Lonen 20.295 -
Sociale lasten en pensioenlasten 4.444 -
Afschrijvingen materiële vaste activa 592 346
Overige personeelskosten 882 -
Huisvestingskosten 8.586 5.753
Kosten beheer en administratie 30.240 69.560
Bestuurskosten 8.135 8.021

Som der bedrijfslasten 536.760 380.168

Bedrijfsresultaat 2.736 52.509

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 9 10
Rentelasten en soortgelijke kosten -491 -378

Financiële baten en lasten -482 -368

Netto resultaat 2.254 52.141

Resultaatbestemming

Overige reserve 2.254 52.141
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost is feitelijk en statutair gevestigd op Meerpaal 4 D, 4904 SK te OOSTERHOUT
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 20109543.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Leergeld West-Brabant Oost, statutair gevestigd te Meerpaal 4d te Oosterhout
bestaan voornamelijk uit: het verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan kinderen - in principe in de
leeftijd van vier tot achttien jaar- in de gemeente Oosterhout en omstreken, die bij hun ontplooiing tekort komen
doordat het gezin waartoe zij behoren een onvoldoende financi?le bestedingsruimte heeft en waarvoor de
mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of niet meer
ter beschikking staan. 

Informatieverschaffing over continuïteit 

In 2020 is de coronacrisis ontstaan welke thans nog voortduurt. De stichting voorziet naar haar beste inschatting
van alle feiten en omstandigheden dat er ondanks de coronacrisis geen sprake is van een onzekerheid met
betrekking tot de continuïteit van de stichting en dat de stichting haar activiteiten naar alle verwachting
duurzaam kan blijven voortzetten.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Leergeld West-Brabant Oost zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardingsprijs. 

Vorderingen 

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. 

Behoort bij samenstellingsverklaring d.d. 10 juni 2021 13



Stichting Leergeld West-Brabant Oost
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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. 

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.

Sponsorbijdragen 

De bijdragen wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen bijdragen en overige opbrengsten en de kosten
en andere lasten over het verslagjaar. 

Lasten 

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 op materiële vaste activa 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de
boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
op de gelden op de bankrekening. 

Behoort bij samenstellingsverklaring d.d. 10 juni 2021 14



Stichting Leergeld West-Brabant Oost
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Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2020

Aanschafwaarde 8.310
Cumulatieve afschrijvingen -7.856

Boekwaarde per 1 januari 2020 454

Mutaties 
Investeringen 3.509
Afschrijvingen -592

Saldo mutaties 2.917

Stand per 31 december 2020

Aanschafwaarde 11.821
Cumulatieve afschrijvingen -8.450

Boekwaarde per
31 december 2020 3.371

Afschrijvingspercentages 20%
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Stichting Leergeld West-Brabant Oost
OOSTERHOUT

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Voorraden

Voorraad 980 490

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen

Borg pand Meerpaal 4d Oosterhout 1.667 1.667

Overlopende activa

Donaties gemeentes 80.306 -
Diversen 884 -
Huur en servicekosten Meerpaal 4d te Oosterhout 2.157 2.072
Rente Rabobank NL76RABO3285574054 9 10

83.356 2.082

Liquide middelen

Rabobank 19.938 120.377

Behoort bij samenstellingsverklaring d.d. 10 juni 2021 16



Stichting Leergeld West-Brabant Oost
OOSTERHOUT

Passiva 

Stichtingsvermogen

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

Bestemmings-
reserves
(publiek)

Overige reser-
ve

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2020 12.848 98.848 111.696
Uit resultaatverdeling - 2.254 2.254
Vrijval ten gunste van resultaat  -12.848 - -12.848

Stand per 31 december 2020 - 101.102 101.102

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserve (publiek) - 12.848

Bestemmingsreserve (publiek)

Stand per 1 januari 12.848 164.830
Vrijval ten gunste van resultaat -12.848 -151.982

Stand per 31 december - 12.848

Overige reserve

Stand per 1 januari 98.848 46.707
Uit resultaatverdeling 2.254 52.141

Stand per 31 december 101.102 98.848

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.469 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 957 -
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Stichting Leergeld West-Brabant Oost
OOSTERHOUT

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.331 -
Pensioenpremie 1.524 -
Uitgaven aan de doelgroep - 12.710
Diversen 284 -
Accountantskosten 605 605
Nog te betalen bankkosten 40 59

3.784 13.374

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Door Stichting Leergeld Oosterhout e.o. zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan voor de huur en
servicekosten van een kantoorruimte aan de Meerpaal 4d te Oosterhout. De financiële verplichting bedraagt
circa € 8.000 per jaar.
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Stichting Leergeld West-Brabant Oost
OOSTERHOUT

Toelichting op de staat van baten en lasten
2020 2019

€ €

Baten

Donaties van gemeenten 492.522 411.385
Donaties bedrijven en instanties 27.407 15.692
Donaties uit eigen fondsenwerving 19.567 5.600

539.496 432.677

Donaties van gemeenten

Donaties gemeente Oosterhout 202.500 222.750
Donaties gemeente Gilze-Rijen 20.000 21.000
Donaties gemeente Dongen 61.069 35.000
Donaties gemeente Drimmelen 43.617 43.100
Donaties gemeente Altena 136.193 89.535
Donaties overige gemeenten 29.143 -

492.522 411.385

Donaties bedrijven en instanties

Donaties bedrijven en instanties Oosterhout 5.423 6.209
Donaties bedrijven en instanties Dongen 292 899
Donaties bedrijven en instanties Geertruidenberg - 134
Donaties bedrijven en instanties Drimmelen 587 1.203
Donaties bedrijven en instanties Leergeld Nederland 2.500 -703
Donaties bedrijven en instanties Altena 16.230 7.950
Donaties bedrijf en instanties Gorinchem 1.500 -
Nationaal Fonds Kinderhulp 875 -

27.407 15.692

Donaties uit eigen fondsenwerving

Donaties particulieren 2.561 4.750
Donaties Vrienden van Leergeld 4.250 850
Giften en schenkingen 11.590 -
Opbrengst collecten 1.166 -

19.567 5.600

2020 2019
€ €

Uitgaven aan de doelgroepen

Doelgroep Welzijn 240.789 141.854
Doelgroep Onderwijs 32.388 37.331
Doelgroep Sport 162.049 101.533
Doelgroep Cultuur 19.055 15.770

454.281 296.488
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Stichting Leergeld West-Brabant Oost
OOSTERHOUT

Uitgaven aan de doelgroep Welzijn

Contributie - lesgeld 52.124 51.787
Kleding - attributen 1.779 2.302
Fietsproject 41.628 48.574
PC-project 52.503 39.451
Internet 68.472 64.650
Kamp/Weekend/Vakantie - 85
Welzijnsevenement/overige welzijnskosten - 139
Laptop Chromebook Fonds 33.603 19.590
Mutatie nog te betalen bestemde bedragen/verplichtingen aan de doelgroep -13.529 -88.579
Abonnementen/tijdschriften 1.475 3.855

Totaal 238.055 141.854

Uitgaven aan de doelgroep Onderwijs

Ouderbijdrage 5.766 5.599
Schoolreizen 3.072 9.028
Schoolkamp 144 1.474
Onderwijskosten 914 20.519
Overige schoolbenodigdheden 4.404 4.871
Cursuskosten 528 460
Reiskosten 2.471 2.450
Overblijfkosten 817 2.344
Examenkosten 155 -
Mutatie nog te betalen bestemde bedragen/verplichtingen aan de doelgroep 13.635 -9.414

Totaal 31.906 37.331

Uitgaven aan de doelgroep Sport

Contributies - lesgeld 118.644 96.581
Sportkleding - attributen 44.230 55.468
Sportevenementen - 270
Overige sportkosten - 135
Mutatie nog te betalen bestemde bedragen/verplichtingen aan de doelgroep -2.701 -50.921

Totaal 160.173 101.533

Uitgaven aan de doelgroep Cultuur

Contributies - lesgeld 18.067 17.355
Kleding - attributen 297 550
Instrumenten huur - koop 230 507
Cultuurevenementen 317 428
Overige cultuurkosten -124 -3.070

Totaal 18.787 15.770

Kosten uitbesteed werk

Uitzendkrachten/inhuur personeel 9.305 -
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Stichting Leergeld West-Brabant Oost
OOSTERHOUT

Lonen

Salarissen 18.964 -
Vakantiegeld 1.331 -

20.295 -

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 2.924 -
Pensioenlasten 1.520 -

4.444 -

2020 2019
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 592 346

Overige personeelskosten

Ziekengeldverzekering 745 -
Overige personeelskosten 137 -

882 -

Huisvestingskosten

Huur kantoorruimte Meerpaal Oosterhout 8.577 5.753
Schoonmaakkosten 9 -

8.586 5.753

Kosten beheer en administratie

Kantoorbenodigdheden 1.524 4.030
Automatiseringskosten 1.080 5.757
Verzekeringen algemeen 456 608
Drukwerk 2.558 1.210
Telefoonkosten 6.820 4.637
Kantinekosten 125 275
Porti/verzendkosten 849 3.172
Vrijwilligersvergoeding 13.047 11.411
Overige organisatiekosten - 35.757
Contributies Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland 1.530 1.844
Accountantskosten 1.955 605
Abonnementen - contributies 296 254

30.240 69.560
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Bestuurskosten

Overige bestuurskosten en attenties vrijwilligers 4.957 4.450
Reis- en verblijfkosten 745 1.975
Overige algemene kosten 989 -
Representatiekosten 1.444 1.596

8.135 8.021

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 9 10

Ontvangen bankrente

Rentebaten spaarrekening 9 10

2020 2019
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente overige schulden 491 378

Rente overige schulden

Kosten bank 491 378
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2020
Budget

2020 Verschil
€ % € % € %

Analyse verschil uitkomst met budget

Baten 539.496 100,0 466.800 100,0 72.696 15,6

539.496 100,0 466.800 100,0 72.696 15,6

Uitgaven aan de doelgroepen 454.281 84,2 353.250 75,7 101.031 28,6

Kosten uitbesteed werk 9.305 1,7 44.650 9,6 -35.345 -79,2

Personeelskosten 24.739 4,6 25.300 5,4 -561 -2,2
Afschrijvingen materiële vaste
activa 592 0,1 - - 592 -

Overige personeelskosten 882 0,2 - - 882 -

Huisvestingskosten 8.586 1,6 8.000 1,7 586 7,3

Kosten beheer en administratie 30.240 5,6 31.100 6,7 -860 -2,8

Bestuurskosten 8.135 1,5 4.500 1,0 3.635 80,8

Som der bedrijfslasten 536.760 99,5 466.800 100,1 69.960 15,0

Bedrijfsresultaat 2.736 0,5 - -0,1 2.736 -

Financiële baten en lasten -482 -0,1 - - -482 -

Netto resultaat 2.254 0,4 - -0,1 2.254 -
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OOSTERHOUT

Stichting Leergeld West-Brabant Oost

F.M.W.M. de Hoogh W.H.H.M. Koreman
Voorzitter Penningmeester
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