Financieel jaarverslag 2017
Stichting Leergeld Nijmegen
Panovenlaan 1
6525 DZ NIJMEGEN
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Aan het bestuur van
Stichting Leergeld Nijmegen
Ter attentie van mevrouw J.G. Kunst
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
Nijmegen, 5 april 2018
Geacht bestuur,
1.1 Algemeen
Oprichting stichting
Blijkens de notariële akte van 10 mei 2005, verleden door notaris mr. R.P.K.J. van Gerven te Nijmegen,
werd de Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen
(Stichting Leergeld Nijmegen) per genoemde datum opgericht.
Blijkens de notariële akte van fusie van 30 december 2016, verleden door notaris mr. L.W.M.K. Kersten
te Grave, zijn de Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen en de Stichting Fondsenwerving ter bekostiging
van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen (Stichting Leergeld Nijmegen) per genoemde
datum gefuseerd.
Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen is de Verdwijnende Stichting. Stichting Fondsenwerving ter
bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen (Stichting Leergeld Nijmegen) is
de Verkrijgende Stichting. De statutaire naam van de Verkrijgende Stichting is in de akte van fusie van
30 december 2016 gewijzigd in Stichting Leergeld Nijmegen, Jeugdfonds voor school, sport en cultuur.
Activiteiten
De activiteiten en de doelstellingen van Stichting Leergeld Nijmegen, statutair gevestigd te Nijmegen,
worden als volgt omschreven volgens artikel 2 van de statuten:
1) De stichting heeft ten doel:
a) het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren,
in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit huishoudens met een laag inkomen, die niet in staat
zijn uit eigen middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en in de vrije tijd
in sport- en culturele activiteiten;
b) 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;
c) al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2) De stichting realiseert dit door middel van:
a) een bestuur dat breed draagvlak en vertrouwen geniet bij de relevante stakeholders en de
Leergeldorganisatie adequaat aanstuurt en laat werken volgens de Leergeldformule;
b) medewerkers en intermediairs die de doelgroep kennen en vanuit hun functie, als vrijwilliger, als
professional, de doelgroep en het doel maximaal ondersteunen;
c) materiële middelen inzettend, komend uit overheidsmiddelen en een fondsenwervingsprogramma.
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3) De leergeldformule houdt in, dat wordt bemiddeld tussen organisaties op het terrein van onderwijs,
sport en cultuur en de behoefte van de kinderen op deze terreinen. Uitgangspunt daarbij is dat
ouders/verzorgers zorg dragen voor de aanmelding van hun kind(eren) voor de activiteiten. Indien dit
niet lukt, dan worden de ouders hierin door intermediairs ondersteund.
4) De stichting tracht haar doel voorts met alle geoorloofde middelen te verwezenlijken, alles in de
ruimste zin des woords.
5) De stichting beoogt niet het maken van winst.
Vaststelling jaarrekening
Het bestuur van Stichting Leergeld Nijmegen heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld en goedgekeurd in
de vergadering van 8 mei 2017. Het resultaat over het boekjaar 2016 bedroeg € -34.021 en is in
overeenstemming met de statutaire bepalingen in mindering gebracht op de Continuïteitsreserve.
1.2 Resultaten
Bespreking van de resultaten
De staten van baten en lasten van 2017 en 2016 kunnen als volgt worden samengevat:
Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

1.028.627

880.000

846.532

-825.217

-670.000

-732.106

203.410

210.000

114.426

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten

120.741
2.640
5.543
41.661

121.450
5.200
38.450

99.973
2.808
5.118
39.904

Som der bedrijfslasten

170.585

165.100

147.803

32.825

44.900

-33.377

-529

-700

-644

32.296

44.200

-34.021

Baten
Projectkosten MEEDOEN

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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Resultaatanalyse
€

2017
€

Resultaatverhogend
Hogere baten
Lagere afschrijvingen materiële vaste activa
Hogere financiële baten en lasten

182.095
168
115
182.378

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst
Hogere personeelskosten
Hogere huisvestingskosten
Hogere organisatiekosten

93.111
20.768
425
1.757
116.061

Stijging van het resultaat

66.317
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1.3 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 2017 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2017
€
%

31-12-2016
€
%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.968
111
114.231

2,5
0,1
97,4

5.608
3.174
124.518

4,2
2,4
93,4

117.310

100,0

133.300

100,0

86.466
30.844

73,7
26,3

54.170
79.130

40,6
59,4

117.310

100,0

133.300

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
31-12-2017
€

31-12-2016
€

111
114.231

3.174
124.518

114.342

127.692

-30.844

-79.130

83.498

48.562

2.968

5.608

86.466

54.170

86.466

54.170

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Stichtingsvermogen

Blijkens bovenstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2017 ten opzichte
van 31 december 2016 met € 34.936 gestegen, te weten van € 48.562 ultimo boekjaar 2016
tot € 83.498 ultimo boekjaar 2017.
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1.4 Meerjarenoverzicht
31-12-2017
€

31-12-2016
€

31-12-2015
€

2.968

5.608

8.416

Vorderingen
Liquide middelen

111
114.231

3.174
124.518

731
52.286

Totaal activa

117.310

133.300

61.433

86.466
30.844

54.170
79.130

27.511
33.922

117.310

133.300

61.433

2017
€

2016
€

2015
€

1.028.627
32.296
86.466

846.532
-34.021
54.170

770.481
-44.787
27.511

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
Bron Jaarrekening

Baten
Netto resultaat
Stichtingsvermogen
Bron Jaarrekening

6

2. Bestuursverslag

Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

2.1 Bestuursverslag
Resultaat
Als het boekjaar 2016 naast het boekjaar 2017 wordt gelegd, dan blijkt dat de omzet in 2017 in het
eerste kwartaal wat is achtergebleven t.o.v. 2016, maar heeft het vierde kwartaal een forse stijging t.o.v.
2016 opgeleverd. De gemiddelde uitgaven aan ouderbijdragen in de periode september tot en met
december 2017 stegen t.o.v. 2016 met 13%, voor sport met 12% en voor cultuur met 6%.
Inzet voor 2017 was het bereiken van nog meer kinderen. Het aantal in 2017 bereikte (unieke) kinderen
bedraagt 3.239. Dit is 259 kinderen meer dan in 2016 (8%). Naar schatting bereiken wij nu 80% van de
kinderen in armoede in Nijmegen. In 2017 zijn 7.516 aanvragen goedgekeurd.
Een cijfermatige analyse van het boekjaar 2017 is te vinden in het rapport Stichting Leergeld Nijmegen,
2017 in Cijfers (zie website).
De organisatie
De groei van het aantal kinderen en de toename van extra activiteiten door meer private middelen,
betekende een stevige werkdruk voor de medewerkers en vrijwilligers. Gelukkig lukte het, ook door de
inzet van nieuwe mensen, om de ouders en de kinderen tijdig van dienst te zijn. Het aangekondigde
traject van ‘coaching on the job’ is halverwege en heeft geleid tot meer efficiëntie en tot kaders
waarbinnen wordt gewerkt. De werving van nieuwe vrijwilligers voor op kantoor en voor de
huisbezoeken, verliep succesvol. De nieuwe mensen met de juiste spirit hebben ons kantoor versterkt.
Onze vaste medewerkers in 2017 waren:
Esther Gerards
Hetty de Valk
Marleen van Kampen Rita Terburg
Onze vrijwilligers in 2017 waren:
Ans van der Beek
Berteke van Erp Taalman Kip-Overes
Carla Kocken
Erna Franssen-Kokke
Olga Zweers
Ruud Steenhuis
Sanne Rossen
Tanya Akulova
Yvonne Denies
Vanuit de HAN liepen in 2017 bij ons stage:
Aukje Theunissen
Janine Verweijen
Kayleigh Hogeslag
Sanne Niens
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 mensen en komt één keer per 2 maanden bij elkaar: stelt beleid, jaarrekening
en begroting vast, bereidt overleggen voor met de gemeente en andere, voor de Stichting belangrijke
partijen en is werkgever voor de medewerkers van het kantoor. De voorzitter en de penningmeester
hebben een intensiever contact met medewerkers en vrijwilligers rond de administratie, uitvoering van
het beleid en ondersteuning bij problemen met de partijen waarbij de kinderen diensten afnemen. Ook
regelen zij in eerste instantie de contacten met de stakeholders van de Stichting Leergeld. We hechten
eraan dat het bestuur uit geledingen komt die kennis hebben van, in contact staan met onze doelgroep:
onderwijs, schuldhulpverlening, armoedebestrijding, educatie en laaggeletterdheid, gemeentelijke
overheid, sport.
Het bestuur is als volgt samengesteld per 31 december 2017:
1) Mevr. J.G. Kunst, voorzitter;
2) Mevr. M.L.E. Compiet, secretaris;
3) Dhr. J.C. Pouwels, penningmeester;
4) Dhr. J.M. van de Logt, bestuurslid;
5) Mevr. M.M.W. Wilhelm-Grond, bestuurslid;
6) Dhr. W. van Balveren, bestuurslid.
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Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

De financiële stand van zaken
Begroting en uitgaven liepen in het boekjaar aan de lastenkant in 2017 synchroon. Met betrekking tot de
baten constateerde de penningmeester in november een dreigend tekort van € 116.000. Aan het College
van Burgemeester en Wethouders werd op 21 november 2017 een verzoek gedaan om gebruik te
mogen maken van de open-eind regeling binnen de beschikking en werd een aanvullend subsidie van €
116.000 verleend. De baten uit subsidie van de gemeente Nijmegen kwamen voor 2017 daarmee uit op
€ 946.000. De werkelijke uitgaven voor Ouderbijdragen, Sport en Cultuur bedroegen in december 2017 €
103.879 (extra budget bedroeg € 116.000).
Daarnaast ontving de stichting in het laatste kwartaal van 2017 een subsidie van € 22.990 uit een
aangevraagde subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via Leergeld
Nederland. De aanvraag betreft een goedgekeurde subsidie voor 2017 én 2018 van in totaal € 137.940.
Uit de taakstellende subsidie van € 22.990 is in 2017 een 100-tal fietsen aangekocht voor € 25.000,
welke in maart 2018 geleverd zullen worden.
Naast deze twee subsidies van overheden ontving de stichting een bedrag van € 59.637 uit giften en
baten uit fondsenwerving en overige baten.
Uit de private middelen is € 25.248 uitgegeven aan donaties (Vincentius Vereniging en Stichting Jarige
Job, Gratis 2e Kansje en een zomerkamp van de Scholengroep Rijk van Nijmegen), aanschaf van een
bakfiets voor een gezin, twee laptops voor Syrische vluchtelingen en een bijdrage in de aanschaf van
een in hoogte verstelbare keukenapparatuur voor kinderkooklessen van de Vincentius Vereniging.
Uitgaande van een totaal aan baten van € 1.028.627 en een totaal aan lasten van € 825.217 (projectkosten MEEDOEN) + € 171.114 (bedrijfslasten) = € 996.331 bedraagt het nettoresultaat over 2017 een
positief saldo van € 32.296. Een mooi resultaat, dat is behaald met een overhead van slechts 17%.
Vanuit het nettoresultaat over 2017 van € 32.296 zal worden voorgesteld om € 21.305 toe te voegen aan
de bestemmingsreserve apostolaatswerken en om € 10.991 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
De toekomst
De extra financiële middelen, die het bestuur in 2018 ter beschikking staan (SZW-subsidie en private
middelen) hoopt het bestuur aan te kunnen wenden voor activiteiten voor kinderen, die niet binnen de
marges van de gemeentelijke beschikking kunnen worden gerealiseerd.
Naast fysieke middelen als fietsen, laptops en sport-/cultuurmiddelen hoopt het bestuur een bijdrage te
kunnen leveren aan talentontwikkeling van kinderen op het gebied van sport en cultuur en stelt ze geld
beschikbaar voor zomeractiviteiten voor kinderen: zomerkampen, abonnement speeltuinen en deelname
bouwdorpen. Verder worden er pogingen ondernomen om het bereik wederom te vergroten en meer van
de resterende 20 % van de Nijmeegse kinderen in armoede te bereiken.
Zoals boven vermeld zal de professionalisering van de organisatie worden voortgezet en willen we rond
augustus 2018 een coördinator aanstellen, die de behaalde professionalisering van de organisatie
consolideert en contacten met onze stakeholders verzorgt.
Een woord van dank gaat uit naar ons kantoorpersoneel, onze vrijwilligers en de studenten van de HAN,
die hun tweedejaars stage op ons kantoor hebben gelopen. Zij verdienen veel lof voor wat zij voor ‘onze’
kinderen hebben betekent. Want voor deze kinderen geldt:
‘NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN’
Nijmegen, 5 april 2018,
Het bestuur van de Stichting Leergeld Nijmegen.

9

3. Jaarrekening

Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

3.1 Balans per 31 december 2017
(na saldobestemming)

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

2.968

5.608

111

3.174

114.231

124.518

117.310

133.300

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

1

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2

Liquide middelen

3

Totaal activazijde
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Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves (privaat)
Bestemmingsfondsen (publiek)
Continuïteitsreserve

4
5
6
7

76.305
37.409
-27.248

55.000
37.409
-38.239
86.466

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

54.170

8
9
10

5.062
25.782

4.880
50.000
24.250
30.844

79.130

117.310

133.300
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Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

3.2 Staat van baten en lasten over 2017

Baten
Subsidies van overheden
Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

11
12
13
14

Projectkosten MEEDOEN

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten

15
16
17
18

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Netto resultaat

19

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

968.990
59.538
99

830.000
50.000
-

790.000
56.051
481

1.028.627

880.000

846.532

-825.217

-670.000

-732.106

203.410

210.000

114.426

120.741
2.640
5.543
41.661

121.450
5.200
38.450

99.973
2.808
5.118
39.904

170.585

165.100

147.803

32.825

44.900

-33.377

-529

-700

-644

32.296

44.200

-34.021

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve t.b.v. apostolaatswerken
Bestemmingsreserve t.b.v. activiteiten
buiten het gemeentelijke normenkader
Continuïteitsreserve

21.305

50.000

10.991

5.000
-89.021

32.296

-34.021
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Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

3.3 Kasstroomoverzicht over 2017

€

2017
€

€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa
Verandering in werkkapitaal
Overige vorderingen
Overlopende activa
Kortlopende schulden (exclusief banken)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten

32.825

-33.377

2.640

2.808

371
2.692
-48.286

249
-2.692
45.208
-45.223

42.765

-9.758

12.196

-529

-644

-10.287

11.552

-

60.680

-10.287

72.232

124.518
-10.287
114.231

52.286
72.232
124.518

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Inbreng stichtingsvermogen JSF na fusie
d.d. 30 december 2016
Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Leergeld Nijmegen is feitelijk en statutair gevestigd op Panovenlaan 1, 6525 DZ te Nijmegen
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09151187.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Leergeld Nijmegen bestaan voornamelijk uit:
a) het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren,
in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit huishoudens met een laag inkomen, die niet in staat
zijn uit eigen middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en in de vrije tijd
in sport- en culturele activiteiten;
b) 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;
c) al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Informatieverschaffing over fusies en overnames
Bij notariële akte van fusie d.d. 30 december 2016 is Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen gefuseerd met
Stichting Leergeld Nijmegen. Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen is de verdwijnende rechtspersoon en
Stichting Leergeld Nijmegen de verkrijgende rechtspersoon.
Het stichtingsvermogen van Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen bedroeg € 60.680 voor het fusiemoment, bestaande uit een continuïteitsreserve van € 23.271 en een specifieke publieke bestemmingsfonds van € 37.409. Het stichtingsvermogen van Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen is na de
fusie samengevoegd met het stichtingsvermogen van Stichting Leergeld Nijmegen op 30 december
2016.
Op 30 december 2016 is de Continuïteitsreserve van Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen ingebracht in
de Continuïteitsreserve van Stichting Leergeld Nijmegen. De specifieke publieke bestemmingsfonds van
Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen is op 30 december 2016 onder dezelfde titel geoormerkt als een
specifieke publieke bestemmingsfonds van Stichting Leergeld Nijmegen.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen (RJK) C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven (jaareditie 2016 van toepassing
op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT en deze als normenkader
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

Grondslagen
Materiële vaste activa
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.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opneembare spaarrekeningen. Rekeningcourantschulden 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, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met in
achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.
Subsidiebaten
Subsidies van overheden worden als baten verantwoord indien toerekenbaar aan het boekjaar, wordt
voldaan aan de met de subsidie verbonden voorwaarden en redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen
worden ontvangen.
Giften en baten uit fondsenwerving
Onder de categorieën donaties/giften van particulieren en organisaties worden gelden verantwoord die
door de gever vrijwillig zijn afgestaan en geen (evenredige) tegenprestatie vormen voor geleverde
goederen en/of diensten. Deze gelden worden verantwoord in het boekjaar waarin de toezegging is
gedaan, mits de omvang voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover die bekend worden tot het moment van het
vaststellen van de jaarrekening, mits de omvang betrouwbaar is vast te stellen en ook betrekking
hebben op het boekjaar. Voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord,
voor zover deze niet reeds in een voorgaande boekjaar zijn verantwoord.
Andere baten
De andere baten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, uitgaande
van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten worden
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten uit voorgaande jaren die in het boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode
toegerekend en zijn verantwoord onder de overige baten.
Onder de Andere baten zijn ook verantwoord de rentebaten over de op het verslagjaar betrekking
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hebben renteopbrengsten over spaartegoeden.
Lasten
De directe projectkosten en overige bedrijfskosten worden bepaald met in achtneming van hiervoor
reeds vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar
waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het verslagjaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
Lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode
toegerekend en zijn verantwoord onder de overige bedrijfskosten.
Lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de staat van baten en lasten.
Pensioenlasten
Stichting Leergeld Nijmegen heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze worden
gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. Deze pensioenregelingen worden verwerkt
volgens de verplichtingenbenadering. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies
worden als verplichting op de balans opgenomen.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgende de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn
opgenomen als onderdeel van de kasstromen uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van geldmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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3.5 Toelichting op de balans
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Inventaris
€
Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2017

16.523
-10.915
5.608

Mutaties
Afschrijvingen

-2.640

Saldo mutaties

-2.640

Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2017
Afschrijvingspercentages

16.523
-13.555
2.968
20%
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Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2017
€

31-12-2016
€

111
-

482
2.692

111

3.174

105.938
8.180
113

113.761
10.686
71

114.231

124.518

2 Overige vorderingen en overlopende activa
Te vorderen overige rente
Assurantiepremie

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van minder dan één jaar.
3 Liquide middelen
Rabobank, Doel Reserveren (spaarrekening)
Rabobank, rekening-courant
Kas

De aanwezige liquide middelen staan direct ter vrije besteding van de stichting beschikbaar.
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Passiva
4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:
Bestemmingsreserves (privaat)

Stand per 1 januari 2017
Mutatie uit resultaatverdeling
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2017

€
55.000

Bestem- Continuïteitsmingsreserve
fondsen
(publiek)
€
€
37.409
-38.239

Totaal

€
54.170

21.305
-

-

10.991

21.305
10.991

76.305

37.409

-27.248

86.466
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

71.305

50.000

5.000

5.000

76.305

55.000

2017
€

2016
€

50.000
50.000
100.000
-21.305
78.695

50.000
50.000
50.000

5 Bestemmingsreserves (privaat)
Bestemmingsreserve t.b.v. apostolaatswerken
Bestemmingsreserve t.b.v. activiteiten
buiten het gemeentelijke normenkader

Bestemmingsreserve t.b.v. apostolaatswerken
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

Door een religieus instituut wordt een financiële ondersteuning van € 50.000 per jaar verleend aan
Stichting Leergeld Nijmegen in de jaren 2016 tot en met 2019. Aan deze middelen is door het bestuur
van de stichting een specifieke bestemming gegeven in de geest van de voortzetting van de
apostolaats-werken van het schenkende religieuze instituut.
2017
€

2016
€

Bestemmingsreserve t.b.v. activiteiten
buiten het gemeentelijke normenkader
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

5.000
-

5.000

Stand per 31 december

5.000

5.000

Van een automatiseringsbedrijf is in december 2016 een gift ontvangen van € 5.000 door de Stichting
Leergeld Nijmegen. Aan deze gift is door het bestuur van de stichting een specifieke bestemming
gegeven ten behoeve van activiteiten buiten het gestelde normenkader door de gemeente Nijmegen.
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

37.409

37.409

2017
€

2016
€

37.409

-

-

37.409

37.409

37.409

6 Bestemmingsfondsen (publiek)
Bestemmingsfonds ex-JSF-gelden Gemeente Nijmegen

Bestemmingsfonds ex-JSF-gelden Gemeente Nijmegen
Stand per 1 januari
Inbreng bestemmingsfonds ex-JSF-gelden Gemeente Nijmegen
na fusie d.d. 30 december 2016
Stand per 31 december

Dit bestemmingsfonds is ingebracht na de fusie van Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen (JSF) als
verdwijnende stichting met Stichting Leergeld Nijmegen als verkrijgende stichting. Door de gemeente
Nijmegen is een specifieke bestemming gegeven aan deze ingebrachte middelen voor de fusie van
beide stichtingen op 30 december 2016. Deze specifieke bestemming betreft het financieren van
jeugdsportactiviteiten voor specifieke groepen van kinderen binnen de gemeente Nijmegen.
2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Inbreng Continuïteitsreserve JSF na fusie d.d. 30 december 2016

-38.239
10.991
-

27.511
-89.021
23.271

Stand per 31 december

-27.248

-38.239

7 Continuïteitsreserve

Na de fusie van Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen met Stichting Leergeld Nijmegen is de
Continuïteitsreserve van de verdwijnende rechtspersoon Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen
toegevoegd aan de Continuïteitsreserve van de verkrijgende rechtspersoon Stichting Leergeld
Nijmegen.
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Kortlopende schulden
31-12-2017
€

31-12-2016
€

5.062

4.880

-

50.000

14.095
8.591
3.009
87

12.793
8.470
2.898
89

25.782

24.250

8 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
9 Overige schulden
Bevoorschotting subsidiebeschikking Gemeente Nijmegen 2017
10 Overlopende passiva
Nog te betalen verstrekkingen
Accountantskosten
Reservering vakantiegeld
Bankrente en -kosten

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen
Voor een gehuurde kantoorruimte in het bedrijfsverzamelgebouw Panovenlaan 1 te Nijmegen is een
huurovereenkomst aangegaan. De huurverplichting voor 2017 bedroeg € 5.542 (incl. energiekosten en
onroerendgoed belasting). De huurverplichting wordt jaarlijks geïndexeerd.
De bestaande huurovereenkomst per 31 december 2017 heeft een looptijd tot en met 31 januari 2018.
Na de afloop van de huurovereenkomst is er sprake van een verlengingsoptie van telkens één jaar met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één jaar. Opzegging dient te geschieden bij
deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.
Op 1 februari 2018 is de huurovereenkomst automatisch verlengd met één jaar tot 31 januari 2019.
Subsidiebeschikking 2018
Stichting Leergeld Nijmegen heeft op 20 november 2017 bij de gemeente Nijmegen een subsidieaanvraag van € 950.250 ingediend voor 2018. Op 5 december 2017 heeft het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Nijmegen besloten om deze subsidie toe te kennen. De subsidiebeschikking 2018 is verzonden per post op 8 januari 2018.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

968.990
59.538
99

830.000
50.000
-

790.000
56.051
481

1.028.627

880.000

846.532

202.000
125.000
354.000
105.000
160.000

165.000
115.000
300.000
90.000
160.000

100.000
160.000
330.000
60.000
140.000

20.900

-

-

2.090

-

-

968.990

830.000

790.000

11 Baten
Subsidies van overheden
Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

12 Subsidies van overheden
Gemeente Nijmegen (Cultuur)
Gemeente Nijmegen (Schoolkosten)
Gemeente Nijmegen (Sport)
Gemeente Nijmegen (Zwemles)
Gemeente Nijmegen (Uitvoeringskosten)
SZW-subsidie "Alle Kinderen Doen Mee!"
(Directe ondersteuning)
SZW-subsidie "Alle Kinderen Doen Mee!"
(Coördinatiekosten)

De Subsidies van overheden in de Staat van baten en lasten 2017 betreft een tweetal budgetsubsidies.
De eerste subsidie betreft een toegekende budgetsubsidie 2017 door de gemeente Nijmegen (bijdragen
voor Cultuur, Schoolkosten, Sport, Zwemles en Uitvoeringskosten). Deze subsidietoekenning ziet toe op
de verlening en bevoorschotting van de subsidiebeschikking 2017 van 29 december 2016 met kenmerk:
MO30/LT2017.0222. De toegekende budgetsubsidie heeft een structurele karakter. Op deze toegekende
budgetsubsidie door de gemeente Nijmegen zijn naast de opgenomen voorwaarden in de
subsidiebeschikking 2017 de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het
Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 van toepassing.
De subsidieafrekening 2016 is in 2017 door de gemeente Nijmegen goedgekeurd. De subsidieafrekening
2017 moet ter goedkeuring bij de gemeente Nijmegen zijn ingediend vóór 1 juni 2018.
De tweede subsidie betreft een toegekende budgetsubsidie voor 2017 en 2018 door het Ministerie van
SZW (bijdragen voor Directe ondersteuning en Coördinatiekosten). Deze subsidietoekenning is tot
standgekomen door een afgesloten overeenkomst tussen de landelijke Leergeld-organisatie (Leergeld
Nederland) en het Ministerie van SZW.
Leergeld Nederland moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing is
voor de toegekende subsidie, dit betreft onder andere een jaarlijkse tussenrapportage en een
assurancerapport van de accountant. In de uitvoeringsovereenkomst tussen Leergeld Nederland en
Stichting Leergeld Nijmegen wordt, conform de voorwaarden van het Ministerie van SZW, een bijdrage
toegekend aan Stichting Leergeld Nijmegen en worden de voorwaarden vastgelegd omtrent de
besteding van de toegekende bijdrage en de verantwoording hierover. De toegekende subsidiebijdrage
voor 2017 bedraagt € 22.990 en voor 2018 € 114.950.
Vòòr 1 juni 2018 moet de jaarrekening 2017 met een accountantsverklaring worden aangeleverd bij
Leergeld Nederland. In het jaarverslag 2017 moet de bijdrage duidelijk afzonderlijk worden vermeld.
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Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

59.538

50.000

56.051

99

-

481

771.552
25.000
28.695
825.247

670.000
670.000

732.106
732.106

121.334
352.551
190.438
107.199

115.000
300.000
165.000
90.000

121.583
354.795
174.006
81.722

771.522

670.000

732.106

25.000

-

-

13 Giften en baten uit fondsenwerving
Giften/schenkingen
14 Overige baten
Rentebaten Rabo Doelreserveren
15 Projectkosten MEEDOEN
Projectkosten MEEDOEN (subsidiabel gemeentelijk)
Projectkosten MEEDOEN (subsidiabel landelijk)
Projectkosten MEEDOEN (niet-subsidiabel)

Projectkosten MEEDOEN (subsidiabel gemeentelijk)
Onderwijs
Sport
Cultuur
Zwemfonds

Projectkosten MEEDOEN (subsidiabel landelijk)
Welzijn

Eind 2017 zijn door Stichting Leergeld Nijmegen 100 fietsen aangeschaft. De factuur is ontvangen en
betaald in 2017. De verdeling van de fietsen zal plaatsvinden in 2018.
Projectkosten MEEDOEN (niet-subsidiabel)
Welzijn
Kamp/weekend/vakantie
Overige cultuurkosten

25.248
1.942
1.505

-

-

28.695

-

-

25

Jaarrekening
5 april 2018
t.n.v. Stichting Leergeld Nijmegen

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

75.082
18.902
26.757

75.250
19.000
27.200

72.546
19.035
8.392

120.741

121.450

99.973

74.971
111

75.000
250

72.314
232

75.082

75.250

72.546

15 Personeelskosten
Salariskosten
Sociale lasten en pensioenpremie
Overige personeelskosten

Salariskosten
Salarissen
Mutatie reservering vakantiegeld

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders zijn onbezoldigd behoudens een (onbelaste) vergoeding voor reis- en verblijfskosten
buiten Nijmegen.
Er is geen sprake van verstrekte leningen, voorschotten en garanties aan bestuurders.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Leergeld
Nijmegen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
De WNT is van toepassing op Stichting Leergeld Nijmegen uit hoofde van de nadere voorwaarden
volgens uit de verlening en bevoorschotting budgetsubsidie 2017 van 29 december 2016 met kenmerk:
MO30/LT2017.0222 en in het bijzonder de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011)
onder artikel 12 lid 8.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Leergeld Nijmegen is € 181.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 FTE. Binnen Stichting Leergeld Nijmegen is geen sprake van een Raad van Toezicht.
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Bezoldiging topfunctionarissen in het kader van de WNT-verantwoording
Bezoldiging bestuurders
2017
Naam
Beloning

Belastbare
kostenvergoeding
€

€

Voorziening
beloning op
termijn
€

Motivatie o- Functie(s)
verschrijding
norm

J.G. Kunst
M.L.E. Compiet
J.C. Pouwels

-

-

- n.v.t.
- n.v.t.
- n.v.t.

J.M. van de Logt
M.M.W. WilhelmGrond
W. van Balveren

-

-

-

-

2016
Naam

Beloning

Belastbare
kostenvergoeding
€

€

Voorziening
beloning op
termijn
€

Duur en omvang dienstverband
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

- n.v.t.
- n.v.t.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

- n.v.t.

Bestuurslid

8/5 - 31/12

Motivatie o- Functie(s)
verschrijding
norm

J.G. Kunst
M.L.E. Compiet
J.C. Pouwels

-

-

- n.v.t.
- n.v.t.
- n.v.t.

J.M. van de Logt
M.M.W. WilhelmGrond
W. van Balveren

-

-

-

-

1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

Duur en omvang dienstverband
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

- n.v.t.
- n.v.t.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

- n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan leidinggevende topfunctionarissen
Er is geen sprake van uitkeringen wegens beëindiging van dienstverbanden aan topfunctionarissen in
2017 (2016: niet van toepassing).
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde leidinggevende functionarissen zijn er geen overige functionarissen die in
2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
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Gemiddeld aantal werknemers
2017
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2016

1,83
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

1,83
Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

12.532
6.370

12.500
6.500

12.230
6.805

18.902

19.000

19.035

2.896
2.692
1.282
19.887

2.200
5.500
1.500
18.000

2.046
2.599
1.277
2.470

26.757

27.200

8.392

2.640

-

2.808

5.543

5.200

5.118

Sociale lasten en pensioenpremie
Sociale lasten
Pensioenpremie

Overige personeelskosten
Kosten salarisadministratie
Ziekengeldverzekering
Reiskostenvergoeding woon-werk
Overige personeelskosten

16 Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
17 Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte
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Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

10.727
6.874
5.566
3.025
2.994
2.561
2.236
1.833
1.808
1.604
915
400
1.118

10.100
6.500
8.500
450
2.600
4.000
1.000
2.500
2.000
750
50

9.419
6.362
6.655
3.025
466
2.524
6.309
2.357
2.016
731
40

41.661

38.450

39.904

-529

-700

-644

529

700

644

18 Organisatiekosten
Vergoedingen aan vrijwilligers
Porti
Accountantskosten
Administratiekosten
Bestuurskosten stichting
Contributie Leergeld Nederland
Automatiseringskosten
Drukwerk/kopieerkosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Verzekeringen
Advieskosten
Overige kantoorkosten

19 Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente
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Analyse verschil uitkomst met budget
Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

€

Mutatie
%

1.028.627

880.000

148.627

16,9

-825.217

-670.000

-155.217

-23,2

203.410

210.000

-6.590

-3,1

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten

120.741
2.640
5.543
41.661

121.450
5.200
38.450

-709
2.640
343
3.211

-0,6
6,6
8,4

Som der bedrijfslasten

170.585

165.100

5.485

3,3

32.825

44.900

-12.075

-26,9

-529

-700

171

24,4

32.296

44.200

-11.904

-26,9

Baten
Projectkosten MEEDOEN

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Netto resultaat

Bij de analyse van het verschil tussen de werkelijke en begrote cijfers 2017 kan worden opgemerkt:
Binnen de baten 2017 is naast de verantwoorde budgetsubsidie 2017 van € 830.000 van de gemeente
Nijmegen volgens de subsidie-beschikking 2017 een aanvullende budgetsubsidie 2017 verantwoord van
€ 116.000. Door het bestuur was hierom gevraagd wegens het open-eindkarakter van de regeling.
Verder is in 2017 een extra subsidie ontvangen van € 22.990 van het SZW-ministerie via Leergeld
Nederland.
De giften en baten uit fondsenwerving zijn hoger uitgevallen dan begroot door extra ontvangen giften en
schenkingen ter waarde van € 9.538. De overige baten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote overige
baten.
De projectkosten MEEDOEN zijn € 155.217 hoger uitgevallen dan begroot door een grotere
aanspraak op het beschikbare voorzieningenpakket van de stichting door de kinderen uit de doelgroep
(Onderwijs: € 6.334; Sport: € 52.551; Cultuur: € 25.438; Zwemfonds: € 17.199; Welzijn/overig: €
53.695).
De totale directe uitvoeringskosten zijn € 5.485 hoger uitgevallen met de begrote uitvoeringskosten.
Binnen de totale directe uitvoeringskosten zijn de personeelskosten (lonen en salarissen, sociale lasten
en pensioenpremies en overige personeelskosten) nagenoeg gelijk met de begrote personeelskosten
2017. De organisatiekosten vallen in 2017 hoger uit door onder andere de éénmalige (notariële) kosten
verbonden aan de fusie van Stichting Leergeld Nijmegen met Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen en
andere kleinere kosten met een incidentele karakter.
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Dhr. J.C. Pouwels
(penningmeester bestuur)

Dhr. J.M. van de Logt
(bestuurslid)

Mevr. M.M.W. Wilhelm-Grond
(bestuurslid)

Dhr. W. van Balveren
(bestuurslid)
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Q ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS
Kerkenbos 1075 Q
6546 BB Nijmegen

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Leergeld Nijmegen, Jeugdfonds voor school,
sport en cultuur te Nijmegen

Postbus 31255
6503 CG Nijmegen
Tel. 024-34 89 900
Fax 024-34 89 909
info@qaccountants.nl
QACCOUNTANTS.NL

A. Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening
2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Leergeld Nijmegen, Jeugdfonds voor
school, sport en cultuur (hierna: Stichting Leergeld Nijmegen) te Nijmegen
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Leergeld Nijmegen per 31 december 2017 en van het resultaat 2017 in overeenstemming
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine
Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De
1.
2.
3.

jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2017;
de staat van baten en lasten over 2017; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leergeld Nijmegen zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

KvK: 8198829

BTW: NL 820 862 034

Becon: 580.594
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B. Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Financieel
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonderwinststreven’ en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisatieszonder-winststreven’.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen bij
en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controle-opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij verwijzen u voor een nadere toelichting op onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening naar het document https://www.nba.nl/globalassets/toolsen-voorbeelden/standaardpassages/nl_algemeen_01.pdf op de website van de NBA.
Nijmegen, 5 april 2018
Q accountants en belastingadviseurs B.V.
voor deze

w.g. A. van der Burgh RA
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