STICHTING LEERGALOOS
JAARREKENING 2019

Utrecht
Juni 2020

INHOUDSOPGAVE

1.

JAARVERSLAG ................................................................................................................................. 3

2.

JAARREKENING ............................................................................................................................... 6

2.1

BALANS........................................................................................................................................ 6

2.2

WINST- EN VERLIESREKENING .................................................................................................... 7

2.3

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING .......................................................... 8

2.4

TOELICHTINGEN ........................................................................................................................ 10

2.5

OVERIGE GEGEVENS ................................................................................................................. 11

2

1.

JAARVERSLAG
Algemene gegevens stichting:
Naam
Fiscaal nr (RSIN)
Inschrijving KvK

:
:
:

Stichting Leergaloos
8564.85.998
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. M.H.J. van den Burg (tot 27 juni 2019)
G.G. van Doorn (vanaf 27 juni 2019)

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 2018 is gestart met 30 scholen en 45 vrijwilligers. Bij aanvang van het nieuwe
schooljaar in augustus 2019 doen 35 scholen en 54 vrijwilligers mee aan Leergaloos.
Ook voor 2020 is het beleid erop gericht het aantal scholen en vrijwilligers in met name de
gemeente Utrecht verder uit te breiden. De samenwerking met de Vrijwilligerscentrale en
andere Utrechtse 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 mond reclame. De workshop voor de vrijwilligers
wordt naast de bijeenkomsten een vast onderdeel van het programma.

Financiering van de activiteiten:
Stichting Leergaloos verwerft haar inkomsten door het aanvragen van subsidie, het
aanvragen van donaties bij vermogensfondsen en bedrijven, en de jaarlijkse bijdrage van de
basisscholen voor de inzet van de senioren.
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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 2019
WORKSHOP
In april werd de eerste workshop voor vrijwilligers georganiseerd: de Kanjertraining.
De Kanjertraining en de Vreedzame school zijn veel gebruikte programma's op basisscholen
voor het ontwikkelen van sociale competenties. De workshop werd zeer enthousiast
ontvangen en als een waardevolle aanvulling gezien. Het organiseren van workshops zal
worden voortgezet in 2020.

WERVING
Met betrekking tot het werven van nieuwe vrijwilligers hebben er twee sessies
plaatsgevonden met adviseurs van de Sesam academie om doelgroepen, aanbod en
middelen te concretiseren.

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN
In juli en december 2019 vonden de vrijwilligersbijeenkomsten plaats. In juli 2019 is aandacht
besteed aan het uitwisselen van ervaringen in de samenwerkingen met de kinderen en de
leerkrachten. In december was Kees Penninx (veranderkundige, generatiespecialist en
oprichter van ActivAge) gastspreker en heeft hij op een interactieve manier het belang van
intergenerationele contacten toegelicht.

GASTLESSEN
In november 2019 heeft burgemeester Jan van Zanen op verzoek van Leergaloos een gastles
gegeven op een aan Leergaloos deelnemende basisschool. Het idee achter de gastlessen is
kinderen de mogelijkheid te bieden in contact te komen met en geïnspireerd te worden door
autoriteiten op diverse gebieden zoals politiek, sport, muziek en cultuur en het uitbreiden
van het netwerk.

FONDSENWERVING
De benodigde financiële middelen werden verkregen door het toekennen van subsidie door
de gemeente Utrecht, donaties door een aantal vermogensfondsen en bedrijven en de
bijdrage die de scholen betalen voor deelname aan Leergaloos. De gemeente Utrecht heeft
tevens een subsidie toegekend om de verduurzaming van stichting Leergaloos te
onderzoeken.

VERDUURZAMING STICHTING LEERGALOOS
In opdracht van en gesubsidieerd door de gemeente Utrecht is in het najaar door Offspring in
nauwe samenwerking met stichting Leergaloos een verkennend onderzoek uitgevoerd.
Het eindrapport is in december ontvangen.

EVALUATIES SAMENWERKINGEN
De samenwerkingen tussen de vrijwilligers en de leerkrachten worden onverminderd zeer
positief beoordeeld. De leerkrachten waarderen de extra paar ogen, oren en handen en voor
de vrijwilligers zijn de contacten met de kinderen en het kijkje in de keuken van het huidige
onderwijs belangrijke redenen om deel te willen nemen aan Leergaloos.
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RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUURDER
Per 27 juni 2019 is de heer M.H.J. van den Burg teruggetreden als lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Leergaloos.
Per dezelfde datum is de heer G.G. van Doorn benoemd als lid van de Raad van Toezicht voor
een periode van drie jaar. De overige leden van de Raad van Toezicht alsmede de bestuurder
zijn herbenoemd voor een periode van drie jaar.

5

2.

JAARREKENING

2.1 BALANS

Balans per 31 december 2019

Bedragen in €

31-12-2019

31-12-2018

0

0

Vlottende activa
Vorderingen

5.313

13.945

Liquide middelen

33.616

14.333

Totaal

38.929

28.278

1.728

4.466

Kortlopende schulden
Overige schulden en vooruitontvangen

37.201

23.812

Totaal

38.929

28.278

ACTIVA
Materiële vaste activa

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene reserve
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2.2 WINST- EN VERLIESREKENING

Winst- en verliesrekening over 2019

Bedragen in €

Opbrengsten
Sponsoring en fondsenwerving
Subsidies
Bijdragen scholen
Kosten
Personeelskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Advieskosten verduurzaming
Kantoorbehoeften
Representatiekosten
Verzekeringen
Afschrijving website
PR drukwerk
PR en communicatie
Hosting
Kosten website
Bankkosten
Bijeenkomsten vrijwilligers
Overigen

Resultaat

2019

2018

32.946
28.266
9.806
71.018

28.167
15.844
7.939
51.950

57.880
182
672
9.849
421
290
371
0
0
0
432
57
119
3.387
96
73.756

44.588
181
264
0
311
15
315
1.459
253
776
399
256
119
1.875
15
50.826

-2.738

1.124
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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 en donaties
Fondsenwerving, subsidies, bijdragen scholen 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 en vooruitbetaald
De vorderingen betreffen inkomsten die uiterlijk in 2021 zullen worden ontvangen en
betrekking hebben op de eerste helft van het schooljaar 2019-2020.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en eventuele
bestemmingsreserves.
Overige schulden en vooruit ontvangen
De overige schulden betreffen kosten die in het volgend jaar zijn betaald en op het
huidige jaar betrekking hebben. De vooruit ontvangen posten betreffen ontvangsten
die aan het resultaat van komend jaar toegerekend worden.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
Subsidies
Betreffen subsidies Gemeente Utrecht en Gemeente IJsselstein. De ontvangen
subsidie van de Gemeente Utrecht omvat o.a. een éénmalige subsidie van € 10.000,betreffende Advieskosten Verduurzaming.
Fondsenwerving
Betreffen bijdragen van bedrijven en diverse vermogensfondsen.
Bijdragen scholen
Betreffen de bijdragen die scholen betalen voor deelname aan Leergaloos.
Personeelskosten
Ten opzichte van boekjaar 2018 zijn de personeelskosten met ruim € 13.000,toegenomen. Deze stijging is grotendeels veroorzaakt door het continueren van de
inhuur van de Leerkrachtcoach waarmee op 19 oktober 2018 is gestart.
Advieskosten
De post Advieskosten Verduurzaming heeft betrekking op de door Offspring en
OX-support uitgevoerde werkzaamheden inzake het verduurzamen van de inkomsten
van Stichting Leergaloos. Van de gemeente Utrecht is een éénmalige subsidie
ontvangen van € 10.000,- ter dekking van deze kosten.
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2.5 OVERIGE GEGEVENS
Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen
In verband met de gevolgen van de coronacrisis voor het basisonderwijs in het
algemeen en Leergaloos in het bijzonder, zijn er afspraken gemaakt met de fondsen
inzake de einddatum waarop de overeengekomen doelen dienen te zijn gerealiseerd.
Deze einddatum is één jaar opgeschoven. Dienovereenkomstig heeft het bestuur
ervoor gekozen de spreiding van de baten in overeenstemming te brengen met deze
nieuwe afspraken.
•
•

De bedragen die reeds in 2019 zijn ontvangen behouden hun looptijd van één
jaar, d.w.z. schooljaar 2019 – 2020.
De bedragen die door de fondsen zullen worden uitgekeerd bij het bereiken
van de doelstellingen op de gewijzigde einddatum, zullen evenredig worden
toegerekend aan de schooljaren 2019 – 2020 en 2020 – 2021.
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