Taal: Nederlands
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1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem
0 9 1 5 9 7 6 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Beverweerdlaan 3,6825AE Arnhem

Telefoonnummer
E-mailadres

anky.vanalst@leukomteleren.nl

Website (*)

www.leukomteleren.nl

RSIN (**)

8 1 5 8 4 3 3 6 7

Aantal medewerkers (*)

1 , 2 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.K. Rietdijk

Secretaris

P.G.A. Burgers

Penningmeester

P.G.A. Burgers

Algemeen bestuurslid

A.M. van Lanen

Algemeen bestuurslid

A.E.W. Huitink-Jacobs

Overige informatie
bestuur (*)

P.W. van Stijn

Wat is LeukOmteLeren?
LeukOmteLeren is er voor leerlingen uit achterstandsituaties in de leeftijd van 10 tot 14
jaar. Zij starten met
de Weekendschool als ze in groep 7 zitten en gaan door tot en met het eerste jaar van
het voortzet onderwijs.
De basisscholen waarvan zij afkomstig zijn vallen onder het
onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente
Arnhem.
Gedurende drie jaar maken zij kennis met interessante mensen uit de samenleving en
het bedrijfsleven. De
Weekendschool zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze
verbreding van de
omgeving, het talent van het kind centraal stelt en ontwikkelt. Leerlingen en
professionals inspireren elkaar
hierbij.
Hoe ziet het 3 jarig traject eruit?
1e en 2e jaar: gastlessen
Inspirerende professionals uit het Arnhemse bedrijfsleven verzorgen op zondagmiddag
gastlessen. De
(*) Optioneel veld, niet verplicht gastdocenten
(**) Buiten Nederland
gevestigde
instellingen moeten
het RSIN-nummer
verplicht en
invullen
bieden
de jongeren
een kijkje
in hun beroep
laten de jongeren
ervaren wat hun beroep
inhoudt. Dit met als doel de jongeren te inspireren en te motiveren om te blijven leren.
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Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://leukomteleren.nl/wat-doen-wij/

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Het personeel van Leuk Om te Leren volgt de CAO van het primair onderwijs.
Voor de projectleider geldt dat zij in dienst is.
De jaarcoordinatoren verrichten hun werkzaamheden als ZZP-er

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://leukomteleren.nl/beleid/

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

604

Langlopende schulden

€

€

€

604

Kortlopende schulden

€

6.356

Totaal

€

76.096

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

75.492

€

+
€

75.492

€

76.096

79.456

€

724

€

724

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

61.958

€

18.222

€

80.180

+
€

79.456

€

80.180

+
Totaal

+

€

69.740

+

+

https://leukomteleren.nl/wp-content/uploads/2021/03/01-12001-Jaarrekening-2020-def.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

€

67.809

67.271

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som van de overige baten

€

47.554

+

€
€

47.554

40.088

+
40.088

+

+

€

115.363

€

107.359

Personeelskosten

€

97.730

€

96.334

Afschrijvingen

€

Huisvestingslasten

€

6.626

Overige lasten

€

3.225

Totaal lasten

€

107.581

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

Lasten

€

+

€

6.798

€

4.208

€

107.340

€
7.782

7.782

€

€

19

19

€
7.782

€

19

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://leukomteleren.nl/wp-content/uploads/2021/03/01-12001
-Jaarrekening-2020-def.pdf

Open

