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1. JAARVERSLAG 
Algemene gegevens stichting: 

 
Naam   : Stichting Leergaloos 
Fiscaal nr (RSIN) : 8564.85.998 
Inschrijving KvK  : 66298792 
 

Contactgegevens: 
Lamérislaan 122 
3571 LG Utrecht 
06 – 27 07 06 11  
e-mail: info@leergaloos.nl 

 

Raad van Toezicht: 
Mevr. P.M. Renou – voorzitter 
Dhr. S.O. van de Riet  
Dhr. G.G. van Doorn  

 

De doelstelling:  
De stichting heeft ten doel het stimuleren, initiëren, ondersteunen en (doen) uitvoeren van 
intergenerationele projecten en activiteiten, gericht op het bevorderen van het welzijn van, 
en de sociale cohesie tussen mensen in hun directe leefomgeving. 

 
Beleid:  
De missie van Stichting Leergaloos is het stimuleren van de verbinding tussen de generaties 
in hun directe leefomgeving. Dit wordt bewerkstelligd door senioren op wekelijkse basis als 
vrijwilliger een leerkracht op een basisschool in hun eigen buurt te laten ondersteunen. 
Het meerjarenbeleid van Leergaloos is erop gericht het aantal deelnemende scholen en 
vrijwilligers fors uit te breiden. De focus ligt hierbij op uitbreiding in de gemeente Utrecht.  

 
In augustus 2019 is gestart met 35 scholen en 54 vrijwilligers. Bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar in augustus 2020 zijn aan 36 scholen 65 vrijwilligers gekoppeld. 

 
Ook voor 2021 is het beleid erop gericht het aantal scholen en vrijwilligers verder uit te 

breiden. De samenwerking met de Vrijwilligerscentrale en andere organisaties wordt 

gecontinueerd alsmede het onder de aandacht brengen van Leergaloos op relevante 

bijeenkomsten, het verkrijgen van publiciteit op lokaal en regionaal niveau, het flyeren en 

mond-tot-mondreclame. Het organiseren van de workshops en de vrijwilligersbijeenkomsten 

is erop gericht om de vrijwilligers met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen 

en kennis te delen.  

Financiering van de activiteiten: 
Stichting Leergaloos verwerft haar inkomsten door het aanvragen van subsidie, het 
aanvragen van donaties bij vermogensfondsen en de bijdrage van de scholen en 
schoolbesturen voor de inzet van de vrijwilligers.  
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Beloningsbeleid:  
Voor de dagelijkse organisatie en specifieke activiteiten wordt personeel (tijdelijk) ingehuurd.  
Leergaloos werkt niet met vaste krachten.  
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  

 

Activiteiten 2020 
  

HET CORONAVIRUS  
 
ACTIVITEITEN OP DE SCHOLEN 
Door de uitbraak van het coronavirus begin 2020 die resulteerde in het sluiten van de 
scholen van half maart tot half mei, hebben de vrijwilligers niet mee kunnen draaien op de 
scholen. Waar mogelijk heeft men online kinderen ondersteund.  
Na de opstart in mei schreef het coronaprotocol op de scholen over het algemeen voor dat 
er naast het team van leerkrachten geen andere volwassenen binnen de school aanwezig 
mochten zijn. 
 
Het stijgen van het aantal besmettingen na de opstart in september 2020 en het feit dat de 
vrijwilligers gezien hun leeftijd grotendeels tot de risicogroep behoren, heeft erin 
geresulteerd dat zij door aanvullende maatregelen op school of uit eigen beweging besloten 
te wachten met meedraaien. Half december werd door de overheid op basis van het grote 
aantal besmettingen besloten opnieuw de scholen te sluiten. 

 
 NIEUWE VRIJWILLIGERS 

Aangezien er geen andere volwassenen dan de medewerkers de scholen in mochten en er 
daardoor geen nieuwe matches gemaakt konden worden, is besloten het actief werven van 
nieuwe vrijwilligers uit te stellen tot dit wel weer tot de mogelijkheden behoorde. 
Bovendien gold de richtlijn dat onnodig contact met de kwetsbare doelgroep zoveel mogelijk 
vermeden moest worden, waardoor het uitgebreide kennismakingsgesprek bij de vrijwilliger 
thuis geen optie was.   

Door de omstandigheden en de daaraan gekoppelde maatregelen werd de focus verschoven 
van het realiseren van de groeidoelstellingen naar het behoud van de bestaande vrijwilligers 
gedurende de tijd dat zij niet mee konden draaien op scholen en er geen bijeenkomsten 
konden worden georganiseerd.  
Door mail, telefonisch en persoonlijk contact binnen de voorgeschreven richtlijnen, werd 
contact met de vrijwilligers gehouden in de overtuiging dat hun bijdrage door de ontstane 
situatie van nog grotere toegevoegde waarde is op het moment dat meedraaien weer op een 
veilige en verantwoorde manier mogelijk is. Veel vrijwilligers werken individueel of in kleine 
groepjes met kinderen voor wie deze extra aandacht zeer waardevol is. Het niet hebben van 
de contacten met de leerkrachten en de kinderen werd door de vrijwilligers als een groot 
gemis ervaren.  

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN 
De geplande vrijwilligersbijeenkomsten in juli en december 2020 hebben geen doorgang 
kunnen vinden gezien de restricties m.b.t. het samenkomen in groepen.  
In juli hebben alle vrijwilligers persoonlijk een attentie overhandigd gekregen.  
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WORKSHOP 
Door de aanhoudende coronamaatregelen is de workshop die fysiek gepland was in mei, 
uiteindelijk omgezet naar een interactief webinar in december. Marijke van Eijsden, 
leerkracht op een basisschool en als onderwijskundige verbonden aan de Marnix academie, 
heeft de vrijwilligers op basis van hun input meegenomen in de wereld van het corrigeren, 
motiveren en enthousiasmeren van kinderen. De workshop werd zeer positief ontvangen 
door de vrijwilligers.  
 

WERVING 
Actieve werving van nieuwe vrijwilligers wordt opgepakt zodra de coronamaatregelen 
toelaten dat de vrijwilligers op de scholen aanwezig zijn en er weer een match met een 
leerkracht gemaakt kan worden. In een brainstormsessie hebben ook de vrijwilligers 
meegedacht over hoe nieuwe vrijwilligers te werven.   

 

GASTLESSEN 
Door de protocollen op de scholen m.b.t. het aanwezig zijn van volwassenen binnen de 
school zijn er in 2020 geen gastlessen georganiseerd. Dit wordt te zijner tijd weer opgepakt.  
 

FONDSENWERVING 
De benodigde financiële middelen werden verkregen door het toekennen van subsidie door 
de gemeente Utrecht en IJsselstein, donaties door een aantal vermogensfondsen en de 
bijdrage die de scholen/schoolbesturen betalen voor deelname aan Leergaloos.  
 

EVALUATIES SAMENWERKINGEN 
De gebruikelijke jaarlijkse evaluatie aan het eind van het schooljaar is komen te vervallen. 
Omdat er in veel gevallen geen sprake was van volledig mee kunnen draaien door de 
maatregelen, ontbrak daarmee de basis om de samenwerking tussen de leerkracht en de 
vrijwilliger goed te kunnen evalueren. Ook het bevragen van leerkrachten die al veel op hun 
bord hadden was medeoorzaak om tot deze beslissing te komen. Door de individuele 
contacten met de scholen en de vrijwilligers gedurende het jaar, werd de vinger aan de pols 
gehouden en zoveel mogelijk gekeken naar mogelijkheden om te kunnen ondersteunen.  
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2. JAARREKENING 
  

2.1 BALANS 
 

 

 Balans per 31 december 2020 

     

     

Bedragen in € 31-12-2020   31-12-2019 

     

     

ACTIVA     

     

Materiële vaste activa 0   0 

     

Vlottende activa     

Vorderingen  13.227   5.313 

     

     

Liquide middelen 35.566   33.616 

     

     

     

Totaal 48.793   38.929 

     

PASSIVA     

     

Eigen Vermogen     

Algemene reserve 8.129   1.728 

     

Kortlopende schulden     

Overige schulden en vooruitontvangen 40.664   37.201 

     

     

Totaal 48.793   38.929 
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2.2 WINST- EN VERLIESREKENING 
 

 

 

 Winst-en verliesrekening over 2020 

     

     

Bedragen in €     

 2020   2019 

     

Opbrengsten     

Sponsoring en fondsenwerving 17.583   32.946 

Subsidies 21.486   28.266 

Bijdragen scholen/schoolbesturen 17.358   9.806 

 56.427   71.018 

Kosten     

Personeelskosten 44.270   57.880 

Administratiekosten 181   182 

Advieskosten 0   672 

Advieskosten verduurzaming 0   9.849 

Kantoorbehoeften 281   421 

Representatiekosten 12   290 

Verzekeringen 371   371 

Hosting 432   432 

Kosten website 231   57 

Bankkosten 119   119 

Bijeenkomsten vrijwilligers 4.122   3.387 

Overigen 7   96 

 50.026   73.756 

     

     

Resultaat 6.401   -2.738 
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2.3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING 
 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE 

JAARREKENING 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij de betreffende post anders wordt vermeld, worden de activa en  

passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij gerealiseerd zijn.  

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in 

aanmerking genomen zodra zij voorzienbaar zijn.  

 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd 

met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische 

levensduur.  

Op investeringen die gedurende het verslagjaar in gebruik zijn genomen, wordt 

tijdsevenredig afgeschreven. Met een eventuele restwaarde wordt rekening 

gehouden. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een 

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben 

een looptijd van maximaal één jaar.  
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING  

VAN HET RESULTAAT 

 
Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn 

gerealiseerd.  

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Fondsenwerving, subsidies, bijdragen scholen/schoolbesturen en donaties 

Fondsenwerving, subsidies, bijdragen scholen/schoolbesturen en donaties worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  

 

Kosten 

De kosten worden bepaald op basis van historische kosten en zijn verantwoord in het 

jaar waarin de met deze kosten samenhangende prestaties zijn verricht.  

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van vaste 

percentages van de aanschafwaarde, onder aftrek van een eventuele restwaarde, en 

op basis van de verwachte economische levensduur.  
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2.4  TOELICHTINGEN 
  

TOELICHTING OP DE BALANS 
  

Vorderingen      
De vorderingen betreffen inkomsten die komend jaar worden ontvangen en op het huidige  

jaar betrekking hebben. Daarnaast zijn er vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op 

het komend jaar.       
De vorderingen zijn als volgt samengesteld:      

      

  2020  2019  

      
Debiteuren (nog te ontvangen 
bijdragen)  12833  5313  
Vooruitbetaalde kosten  394  0  

  13227  5313   
 
Eigen Vermogen      
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en eventuele bestemmingsreserves.  

      
Overige schulden en vooruitontvangen 
De overige schulden betreffen kosten die in het volgend jaar zijn betaald en op het huidige 

jaar betrekking hebben. De vooruitontvangen posten betreffen ontvangsten die aan het resultaat 
van komende jaren toegerekend worden.   
Deze post is als volgt samengesteld:   

      

  2020  2019  

      
Vooruitontvangen fondsen, subsidies, 
schoolbijdragen 32115  27043  
Nog te ontvangen facturen  8549  10158  

  40664  37201  
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

 

Subsidies 

Betreffen subsidies Gemeente Utrecht en Gemeente IJsselstein.  

 

Fondsenwerving 

Betreffen bijdragen van diverse vermogensfondsen. 

 

Bijdragen scholen/schoolbesturen 

Betreffen de bijdragen die scholen betalen voor deelname aan Leergaloos. 

 

Personeelskosten 

De personeelskosten bestaan uit de kosten van OX-support voor de inhuur van de 

directievoering en de kosten van Margriet de Meulemeester voor de inhuur van 

vrijwilligerscoördinatie.  
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2.5 OVERIGE GEGEVENS 
 

Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen 

 

Ten gevolge van de Corona crisis in 2020 en 2021 is een deel van de gelden die door fondsen 

in het vooruitzicht is gesteld voor het schooljaar 2019/2020 verdeeld over de schooljaren 

2019/2020 en 2020/2021. 

 

In het eerste kwartaal van 2021 heeft een van deze fondsen aangegeven het toegezegde 

bedrag te willen alloceren aan het schooljaar 2021/2022. Het gaat om een toezegging van  

€ 8.000,- waarvan reeds een deel als opbrengst is meegenomen in de Jaarrekening  

over 2019. In de Jaarrekening over 2020 is deze boeking gestorneerd waardoor het volledige 

bedrag van € 8.000,- ten goede kan komen aan het door het fonds beoogde  

schooljaar (2021/2022). 

 

 


