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               stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

               het Bestuur

               Postbus 2044

               6802 CA   ARNHEM

Referentie: 12001/JR2018                Nijmegen, 25 februari 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geacht Bestuur,

1.1  Opdracht

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van stichting Leuk Om Te Leren,

Weekendschool Arnhem te Arnhem gecontroleerd. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor

het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de

jaarrekening te verstrekken.

De jaarrekening is met het bestuursverslag en de overige gegevens toegevoegd aan dit rapport over het

boekjaar 2018.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

1.3  Resultaatvergelijking

 (x 1.000)  (x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Subsidiegelden gemeente Arnhem en de baten uit fondsenwerving 3

Daling van:

dit heeft € 3.200 gekost. De loonkosten zijn ten opzichte van 2017 € 13.700 10

lager door het terugbrengen van het aantal uren in 2018. 13

Stijging resultaat 13

1.3  Resultaatvergelijking

 (x 1.000)  (x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
De baten uit giften en fondsenwerving. 11

Daling van:
De Programma en Activiteitenlasten 10

21

Stijging resultaat 21

1.2 Algemeen

zijn ten opzichte van 2017 hoger uitgevallen. 

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 12.686. De ontwikkeling van het resultaat

2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

In 2018 is voor het eerst een professionele fondsenwerver ingeschakeld

Het resultaat 2018 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 20.110. De ontwikkeling van het

resultaat 2018 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

 - 4 -



stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

1.2  Begrotingsoverzicht

2018
Begroting

 2018
2017

Begroting

 2017

€ (x 1.000) € (x 1.000) € (x 1.000) € (x 1.000)

Baten 107 97 104 93

Activiteitenlasten 91 101 101 107

Bruto exploitatieresultaat 16 -4 3 -14

Kantoorkosten 3 2 2 2

Algemene kosten 5 4 4 4

Beheerslasten 8 6 6 6

Resultaat 8 -10 -3 -20

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

1.3  Kengetallen

Solvabiliteit

2018
Begroting 

2018
2017

Begroting 

2017

Verhouding eigen vermogen / totaal 

vermogen
0,73            -                 0,89            -                 

Liquiditeit

2018
Begroting 

2018
2017

Begroting 

2017

Quick ratio 3,66            -                 9,51            -                 

Vlottende activa - voorraden / 
Kortlopende schulden

Omzet en rentabiliteit

2018
Begroting 

2018
2017

Begroting 

2017

Brutowinst-marge 15,36          4,41-            3,04            14,15-          

Brutomarge / Netto-omzet

Nettowinst-marge 8,44            11,45-          3,50-            21,44-          

Resultaat / Netto-omzet

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Bestuur

Oprichting

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het bieden van kennis en ervaring aan jongeren

uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen de tien en veertien jaar oud, uit Arnhem, gericht op het

vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren in de maatschappij, het versterken van hun

zelfvertrouwen alsmede op het ontmoeten van personen die aansprekende en inspirerende beroepen

uitoefenen.

De doelstelling van stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem wordt in artikel 2 van de statuten

als volgt omschreven:

Doelstelling

 - Sierik Groep (Lid)

In 2018 zijn geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens genomen. Het bestuur is in 2018 zeven maal

bijeen geweest.

Het bestuur is onbezoldigd.

Het bestuur is over 2018 als volgt samengesteld:

Schooljaar 2017-2018 namen 67 leerlingen deel aan het driejarig traject van LeukOmteLeren

Weekendschool Arnhem. 61 leerlingen rondden het jaar af met een diploma. Zes leerlingen hebben het

schooljaar niet afgemaakt, dit had verschillende oorzaken: motivatie ontbrak, verhuizing.

• In het 1e jaar zijn er 24 leerlingen gestart, 21 leerlingen hebben het hele jaar afgemaakt.

• In het 2e jaar zijn er ook 24 leerlingen gestart, 23 leerlingen hebben het hele jaar afgemaakt.

• In het 3e jaar ( het buddy-jaar) zijn 19 leerlingen samen met een buddy aan het jaar begonnen, 17

leerlingen hebben dat afgemaakt.

Het aantal jongeren dat het traject met diploma afsluit ( dat wil zeggen 3 jaar heeft deelgenomen aan de

Weekendschool) was in mei 2018 67 leerlingen. Leerjaar een en twee werden opgezet vanuit de kaders

beroepenoriëntatie en horizonverbreding, zoals omschreven in de doelstelling. De leerlingen uit het derde

leerjaar volgden grotendeels een individueel traject, het zogeheten buddyjaar. Het aantal leszondagen

betrof in 2017-2018 20 zondagen en daarnaast nog de diploma uitreiking op zondagmiddag. 

Het jaar 2018

Blijkens de akte d.d. 24 maart 2006 werd de stichting stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09159763.

 - Hetty Grotendorst (Lid)

 - Anne Marie van Lanen (Lid)

 - Peter Burgers (Penningmeester en Secretaris)

 - Karel Rietdijk (Voorzitter)

In 2018 werd de stichting ondersteund door meer dan 40 vaste vrijwilligers en ruim 50 gastdocenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - 8 -



stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2019
€ €

67.300

Giften en baten uit fondsenwerving 41.300

Totaal baten 108.600

Programmamanager en coordinatoren -93.800 

Activiteiten 1e en 2e leerjaar -2.800 

-3.700 

Totaal activiteitenlasten -100.300

8.300

-

8.300

8.200

100

-100

-

-100

-

-

-

-

-

Resultaat uit gewone exploitatie

Buitengewoon resultaat

Resultaat aandeel derden

Exploitatieresultaat

Resultaat

Som der financiële baten en lasten

Som der bijzondere baten en lasten

Saldo

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Buddyproject

Eind schooljaar 2017-2018 nam de programmamanager Eline Kooi na één jaar voor de Weekendschool

gewerkt te hebben afscheid. Ook twee jaarcoördinatoren (Annemieke Mulders en Petra van der Heijden)

namen afscheid. Dat betekende dat het bestuur LOL naarstig op zoek moest naar vervanging. Voor het

programmamanagement heeft Stichting Leuk Om te Leren een contract gesloten met Stichting PAS

(Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking) met instemming van de gemeente Arnhem. Stichting PAS is

de organisatie in Arnhem die het onderwijsachterstandenbeleid in opdracht van de gemeente Arnhem en

de Arnhemse schoolbesturen PO uitvoert. De Weekendschool en het onderwijsachterstandenbeleid hebben

veel raakvlakken, de keuze om het programmamanagement van de Weekendschool bij stichting PAS onder

te brengen is in dat licht een voor de hand liggende keuze. Met ingang van 1 september 2018 is mevrouw

Channa Woudenberg gestart als programmamanager van de Weekendschool, zij is in dienst bij Stichting

PAS. Verder heeft het bestuur besloten om het aantal beschikbare coördinatie uren voor het derde leerjaar

(het Buddyjaar) terug te brengen van 400 naar 300 uur.

Met ingang van 1 september 2018 is een nieuwe eerstejaars coördinator aangesteld (mevrouw Laura

Jeurissen), voor het derde jaar (het buddyjaar) is als coördinator aangesteld mevrouw Tess Assen. Zij was

al coördinator van het tweede jaar en parttime van het derde jaar.

De programmamanager stuurt de gehele Weekendschool aan en is verantwoordelijk voor het eind

resultaat.

In 2016-2017 is een experiment ingezet waarbij de uren van de programmamanager zijn teruggebracht

van 3 naar 2 dagen per week. De uren uitvoering zijn in het nieuwe schooljaar 2018-2019 teruggebracht

van 1.200 naar 1.100 uur. 

Activiteitenlasten

Subsidie gemeente Arnhem
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Beleggingen

Arnhem, 25 februari 2019

Het bestuur

Het beleggingsbeleid van stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem is erop gericht om tijdelijke

niet benodigde gelden uitsluitend risicoloos te beleggen in deposito's van Nederlandse banken of

verzekeringsmaatschappijen.

Het eigen vermogen bedraagt eind 2018 € 61.900. Rekening houdend met het verwachte resultaat over

2019 zal het eigen vermogen eind 2019 € 61.900 bedragen.

Continuïteit en verwachtingen voor de toekomst

Het wegvallen van de inkomsten van de woningcorporaties ad € 30.000 is in 2019 voor een deel

opgevangen door de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem heeft hiertoe, zolang de (rijks)middelen in

het kader van bestrijding van onderwijsachterstanden toereikend zijn, een extra bijdrage beschikbaar

gesteld. Daarbij blijft de inspanning om extra inkomsten te genereren uit giften en sponsors noodzakelijk.

Voor 2019 hebben een tweetal sponsoren hun bijdrage alsnog niet verlengd. De gederfde inkomsten voor

2019 bedragen € 12.500. Van twee andere sponsoren loopt op 1 januari 2020 het sponsorcontract af voor

in totaal € 6.500. Stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem zal zicht voor het totaalbedrag van

€ 19.000 inspannen om nieuwe sponsoren  te vinden.                                                                                          
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overlopende activa 894 789

894 789

Liquide middelen 84.309 58.322

Totaal activazijde 85.203 59.111

31 december 2018 31 december 2017
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 61.938 52.893

61.938       52.893       

Kortlopende schulden

Overige schulden 3.140 1.218

Overlopende passiva 20.125 5.000

23.265 6.218

Totaal passivazijde 85.203 59.111

31 december 2018 31 december 2017
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 Begroting

 2018

2017

€ € €

Subsidiebaten 44.924 45.120 44.017

Giften en baten uit fondsenwerving 62.228 51.500 60.115

Baten 107.152 96.620 104.132

Lasten fondsenwerving 3.223 - -

Activiteitenlasten 3.723 6.450 3.511

Programmalasten 83.751 94.435 97.451

Activiteitenlasten 90.697 100.885 100.962

Bruto exploitatieresultaat 16.455 -4.265 3.170

Kantoorkosten 2.681 2.450 2.349

Algemene kosten 4.620 4.350 4.350

Beheerslasten 7.301 6.800 6.699

Exploitatieresultaat 9.154 -11.065 -3.529

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 19

Rentelasten en soortgelijke kosten -109 - -131

Som der financiële baten en lasten -109 - -112

Resultaat 9.045 -11.065 -3.641

Resultaat 9.045 -11.065 -3.641

Bestemming resultaat:

Algemene reserve 9.045 -11.065 -3.641

9.045 -11.065 -3.641
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 9.154

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -105

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 17.047

16.942

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 26.096

Rentelasten en soortgelijke kosten -109

-109

Kasstroom uit operationele activiteiten 25.987

Mutatie geldmiddelen 25.987

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 58.322

Mutatie geldmiddelen 25.987

Stand per 31 december 84.309

2018
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Schattingen

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Gebeurtenissen na balansdatum

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

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

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties

zonder winststreven'.

De activiteiten van stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem,

bestaan voornamelijk uit:

stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09159763.

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.

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het bieden van kennis en ervaring aan jongeren

uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen de tien en veertien jaar oud, uit Arnhem, gericht op het

vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren in de maatschappij, het versterken van hun

zelfvertrouwen alsmede op het ontmoeten van personen die aansprekende en inspirerende beroepen

uitoefenen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op diverse locaties in Arnhem.

Er hebben zich geen gebeurtenissen van belang voorgedaan na balansdatum.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de staat van baten en lasten.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Algemene reserve; Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.

Onder baten wordt verstaan de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige

ontvangsten. De subsidie van de gemeente Arnhem heeft een structureel karakter en is bedoeld om de

instelling in stand te houden. De subsidies en baten uit hoofde van giften zijn toegerekend aan het jaar

waarop ze betrekking hebben, rekening houdend met een eventuele terugbetalingsverplichting.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

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.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 1.454

Cumulatieve afschrijvingen -1.454

Boekwaarde per 1 januari -

Aanschafwaarde 1.454

Cumulatieve afschrijvingen -1.454

Boekwaarde per 31 december -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 600 600

Kosten fondsenwerving 174 -

Waarborgsommen 120 120

Nog te ontvangen bedragen - 69

894 789

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Liquide middelen

Rabobank Verenigingspakket 3.867 899

Rabobank Bedrijfstelerekening 80.442 57.423

84.309 58.322

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2018 2017

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 52.893 56.534

Bestemming resultaat boekjaar 9.045 -3.641

Stand per 31 december 61.938 52.893

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 1.150 1.150

Overige nog te betalen kosten 152 68

Nog te betalen kosten coördinator 1.838 -

3.140 1.218

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen donaties en giften 20.125 5.000

Financiële instrumenten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De algemene reserve is noodzakelijk om de bedrijfsrisico's te kunnen afdekken. De noodzakelijke omvang

is bepaald op € 50.000.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 9.045.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Subsidiebaten

Subsidie gemeente Arnhem 44.924 45.120 44.017

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 62.228 51.500 60.115

- Arnhemse Woningcorporaties 30.000 30.000

- BASF Nederland 7.500 7.500

- Arcadis & KNMH 5.000 5.000

- Presikhaaf Schoolmeubelen 5.000 3.695

- Stichting Azul* 4.897 -

- MP accountants & adviseurs 2.500 2.500

- Heutink Foundation* 1.958 -

- HAN, faculteit Educatie 1.500 1.500

- Afscheid Jan-Henk Jansssen 1.303 -

- Arnhemse st. Bijzondere Noden* 1.224 -

- Aanmoedigingsf. Kon. Facultatieven* 979 -

- Arme Weeshuis* 245 -

- st. ANBI De Hoorn* 122 -

- Rabobank - 5.000

- Oranjefonds - 2.500

- Bijdragen afscheid T & P - 1.620

- ETG Productions B.V. - 800

62.228 60.115

Lasten fondsenwerving

Kosten fondsenwerving 3.223 - -

Activiteitenlasten

Leerlingenproject 2.085 2.750 2.780

Buddyproject 1.638 3.700 731

3.723 6.450 3.511

Programmalasten

Coördinatie en begeleiding

Naheffing belastingdienst - - 1.293

Reis- en verblijfkosten 933 1.500 1.456

83.751 94.435 97.451

De fondsen aangeduid met een * zijn toekenningen voor het schooljaar 2018-2019. Deze giften zijn onder

aftrek van 12,5% fondswervingskosten voor 5/12 toegerekend aan 2018 en voor 7/12 aan 2019.

De subsidies van de gemeente Arnhem zijn tot en met 2017 vastgesteld.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Kantoorkosten

Telecommunicatie 1.043 - 990

Kantoorbenodigdheden 683 1.000 1.243

Drukwerk 574 1.450 116

Internetkosten 381 - -

2.681 2.450 2.349

Algemene kosten

Administratiekosten 2.500 2.500 2.500

Accountantskosten 1.150 1.150 1.150

Zakelijke verzekeringen 700 700 700

Bestuurskosten 270 - -

4.620 4.350 4.350

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening - - 19

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 109 - 131

 - 22 -



4.  OVERIGE GEGEVENS

 - 23 -



stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

4.  Overige gegevens

4.1  Verklaring

4.2 Bestemming van het resultaat over 2017

Rapportdatum: 25 februari 2019

De stichting heeft geen nevenvestigingen.

4.3 Nevenvestigingen

Hiervoor wordt verwezen naar de onder 4.3 opgenomen accountantsverklaring.

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 15 februari 2018. Het bestuur

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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4.3  Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van stichting Leuk Om Te Leren,

Weekendschool Arnhem te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem op 31 december

2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 640 Organisaties

zonder winststreven.

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. 

Wij zijn onafhankelijk van stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem 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.

B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit: het bestuursverslag en de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van

de Nederlandse Standaard 640 is vereist.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 640. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2018

De basis van ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
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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.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met de Nederlandse Standaard 640. 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 onderneming 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 vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 640.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE

JAARREKENING

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne

beheersing.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

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 hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
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MP accountants & adviseurs

was getekend
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- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen; en

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar

continuïteit niet langer kan handhaven

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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