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               stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

               het Bestuur

               Postbus 2044

               6802 CA   ARNHEM

Referentie: 12001/JR2020                Nijmegen, 27 maart 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht Bestuur,

1.1  Opdracht

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 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 2021.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

1.2  Resultaatvergelijking

€ (x 1.000) % € (x 1.000) %

Baten 105 100,0% 115 100,0%

Activiteitenlasten 96 91,4% 101 87,8%

Bruto exploitatieresultaat 9 8,6% 14 12,2%

Kantoorkosten 2 1,9% 2 1,7%

Algemene kosten 5 4,8% 5 4,4%

Beheerslasten 7 6,7% 7 6,1%

Resultaat 2 1,9% 7 6,1%

1.2  Resultaatvergelijking

€ (x 1.000) € (x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Activiteitenlasten 5

5

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Baten 10

10

Daling resultaat 5

1.2  Resultaatvergelijking

 (x 1.000) %  (x 1.000) %

Baten 105 100,0% 85 99,4%

Activiteitenlasten 96 91,4% 108 126,3%

Bruto exploitatieresultaat 9 8,6% -23 -26,9%

Kantoorkosten 2 1,9% 3 3,5%

Algemene kosten 5 4,8% 6 7,0%

Beheerslasten 7 6,7% 9 10,5%

Resultaat 2 1,9% -32 -37,4%

2020

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2021

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2021 Begroting 2021

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 5.966. De ontwikkeling van het resultaat 2021

ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

1.2  Resultaatvergelijking

 (x 1.000)  (x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
De baten uit giften en fondsenwerving. 20

Daling van:
De Programma en Activiteitenlasten 12

Kantoorkosten 1

Algemene kosten 1

34

Stijging resultaat 34

Het resultaat 2021 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 33.108. De ontwikkeling van het

resultaat 2021 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

1.3  Kengetallen

Solvabiliteit

2021
Begroting 

2021
2020

Begroting 

2020

Verhouding eigen vermogen / totaal 

vermogen
0,61            -                 0,92            -                 

Liquiditeit

2021
Begroting 

2021
2020

Begroting 

2020

Quick ratio 2,56            -                 11,97          -                 

Vlottende activa - voorraden / 
Kortlopende schulden

Omzet en rentabiliteit

2021
Begroting 

2021
2020

Begroting 

2020

Brutowinst-marge 8,51            26,48-          12,49          6,06            

Brutomarge / Netto-omzet

Nettowinst-marge 1,72            36,60-          6,75            -                 

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

 - mevrouw A.M. van Lanen (Lid)

Het bestuur is over 2021 als volgt samengesteld:

In het schooljaar 2020-2021 hebben 60 leerlingen het jaar met een diploma afgerond. De gemiddelde

aanwezigheid van de eerstejaars was 70%, van de tweedejaars 72%, de gemiddelde aanwezigheid van de

derdejaars was 67%.

Het jaar 2021

Corona en de lockdowns hebben een behoorlijke impact gehad op de interactie mogelijkheden met

leerlingen en ouders. Net als de reguliere scholen van onze leerlingen was het soms erg lastig contact te

krijgen, op te bouwen of simpelweg te houden. Dat heeft zijn weerslag op het huidige leerlingen bestand

en ook de aanmeldingen die we afgelopen zomer kregen.

 - de heer J. Daams (Penningmeester)

 - mevrouw C. van Zuylen (Voorzitter)

Programma

Blijkens de akte d.d. 24 maart 2006 werd de Stichting Leuk Om te Leren, Weekendschool Arnhem per

genoemde datum opgericht.

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

 - mevrouw P. van Stijn (Lid)

- Het eerste leerjaar begon in 2020 met 26 leerlingen en eindigde in 2021 met 22 leerlingen.

- Het tweede leerjaar begon in 2020 met 23 leerlingen en eindigde in 2021 met 21 leerlingen.

- Het derde leerjaar begon in 2020 met 21 leerlingen en eindigde in 2021 met 17 leerlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 - mevrouw A. Huitink - Jacobs (Lid)

Aantal leerlingen

In 2021 zijn geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens genomen. Het bestuur is in 2021 zes maal

bijeen geweest.

Het bestuur is onbezoldigd.

Leerjaar één 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.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn er in september 2021 59 leerlingen gestart. In leerjaar 1

startten 18 leerlingen en kunnen gedurende het schooljaar nog 6 leerlingen instromen. Leerjaar 2 is met

nieuwe instroom gestart met 24 leerlingen en leerjaar 3 met 17 leerlingen. 
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Organisatie

In verband met de coronacrisis kon het eindejaarsfeest niet groots gevierd. Op 30 mei 2021 hebben de

drie jaargroepen tijdens een feestelijke buitenactiviteit hun diploma ontvangen, helaas nog zonder familie

en begeleiders. Om de gebeurtenis met betrokkenen te kunnen delen, zijn er foto’s gemaakt die via sociale

media en op de website van LeukOmteLeren Weekendschool verspreid zijn.

Voor 2020-2021 stonden er twintig zondagen inclusief het eindejaarsfeest gepland. Door de coronacrisis

heeft een groot gedeelte van de gastlessen online plaatsgevonden. Bedrijven zaten veelal dicht of werkten

vanuit huis waardoor gastdocenten hun gastles voor de leerlingen online aanboden. Er is geen enkele

gastles uitgevallen, iedere zondag hebben de leerlingen een lesprogramma vanuit LeukOmteLeren gehad.

In 2021 is er door de corona en de vele online gastlessen incidenteel gebruik gemaakt van vrijwilligers. In

2021 werd de stichting ondersteund door 45 gastdocenten.

Tot en met het einde van het schooljaar 2020-2021 is bestond het team van LeukOmteLeren 

uit drie betaalde jaarcoördinatoren:

• Laura Reuvers voor het eerste jaar (400 uur)

• Ab van der Woude voor het tweede jaar (400 uur)

• Tess Assen (300 uur voor het buddyjaar en 100 uur inwerken van het nieuwe team van LOL)

Voor de projectleiding 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 projectleiderschap van de

Weekendschool bij stichting PAS onder te brengen is in dat licht een voor de hand liggende keuze.

De projectleider stuurt de gehele Weekendschool aan en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Door efficiënter te werken en taken samen op te pakken zijn wij erin geslaagd het aantal inhuur uren

terug te brengen. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn de uren van de betaalde

jaarcoördinatoren terug gebracht en heeft er een personele wisseling plaatsgevonden:

• Laura Reuvers voor het eerste jaar (350 uur)

• Ab van der Woude voor het tweede jaar (350 uur)

• Michelle Pouwels (250 uur voor het buddyjaar)

Anky van Alst werkt voor 16 uur per week als projectleider bij de weekendschool en is in dienst bij

Stichting PAS. 

Vernieuwing programma leerjaar 3

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 wordt onderzocht hoe het derde leerjaar meer verdieping krijgt

waarin de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs centraal staat;

• Welke verbeteringen zijn nodig in het derde leerjaar om de overgang primair onderwijs naar voortgezet

onderwijs beter te laten verlopen met als doel minder uitstroom in het VO;

• Welke rol voor de ouders van deze kinderen hierbij is weggelegd;

• Relevante samenwerkingsverbanden aangaan in het kader van bovenstaande onderzoeken.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2022 € €

35.270

Subsidie gemeente Arnhem via Stichting

Pas (Programmamanager) 46.225

Giften en baten uit fondsenwerving 55.000

Totaal baten 136.495

Programmamanager en coördinatoren -109.145 

Activiteiten 1e en 2e leerjaar -3.250 

Buddyproject -4.000 

-10.000 

Totaal activiteitenlasten -126.395

10.100

-

10.100

10.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Beleggingen

Arnhem, 27 maart 2022

Het bestuur

Som der bijzondere baten en lasten

Saldo

Overige opbrengsten

Resultaat uit gewone exploitatie

Buitengewoon resultaat

Resultaat aandeel derden

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

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.

Resultaat

Het eigen vermogen bedraagt eind 2021 € 71.600. Rekening houdend met het verwachte resultaat over

2022 zal het eigen vermogen eind 2022 € 71.600 bedragen.

Continuïteit en verwachtingen voor de toekomst

Voor 2022 is sprake van een sluitende begroting. Van de geraamde baten uit fondsenwerving is een

bedrag van € 0 onzeker. 

Het verwacht nadelig resultaat wordt gedekt uit de reserves.

Bruto exploitatieresultaat

Organisatiekosten

Activiteitenlasten

Subsidie gemeente Arnhem

Uitbreiding AOB scholen en innovatie 3e leerjaar
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 10.000 -

Overlopende activa 76 604

10.076 604

Liquide middelen 107.449 75.492

Totaal activazijde 117.525 76.096

31 december 2021 31 december 2020
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 61.879 61.361

Bestemmingsreserves 9.677 8.379

71.556       69.740       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.839 -

Overige schulden 7.141 1.356

Overlopende passiva 36.989 5.000

45.969 6.356

Totaal passivazijde 117.525 76.096

31 december 2021 31 december 2020
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Subsidiebaten 75.308 71.495 67.809

Giften en baten uit fondsenwerving 30.048 14.000 47.554

Baten 105.356 85.495 115.363

Kosten fondsenwerving - - 151

Activiteitenlasten 3.096 6.450 3.074

Programmalasten 93.295 101.687 97.730

Activiteitenlasten 96.391 108.137 100.955

Bruto exploitatieresultaat 8.965 -22.642 14.408

Kantoorkosten 2.223 2.750 1.990

Algemene kosten 4.926 5.900 4.505

Beheerslasten 7.149 8.650 6.495

Exploitatieresultaat 1.816 -31.292 7.913

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 7

Rentelasten en soortgelijke kosten - - -138

Som der financiële baten en lasten - - -131

Resultaat 1.816 -31.292 7.782

Resultaat 1.816 -31.292 7.782

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 518 - 3.208

Bestemmingsreserve 1.298 - 4.574

1.816 - 7.782
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.816

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -9.472

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 39.613

30.141

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 31.957

Kasstroom uit operationele activiteiten 31.957

Mutatie geldmiddelen 31.957

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 75.492

Mutatie geldmiddelen 31.957

Stand per 31 december 107.449

2021
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Groepsverhoudingen

Schattingen

Foutherstel

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

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:

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.

Stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem behoort niet tot een groep. Er is sprake van een

zelfstandige stichting.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem zich verschillende oordelen en schattingen die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 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.

In het boekjaar heeft geen foutherstel plaatsgevonden.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

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'.

Activa en passiva 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. 

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

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09159763.

De feitelijke activiteiten vinden plaats op zondagmiddag in het gebouw van woningcorporatie

Volkshuisvesting, Kadestraat 1 te Arnhem.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

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.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

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

ontvangsten.

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.
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stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.
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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

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 10.000 -

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 76 604

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen

Rabobank Verenigingspakket 45.484 6.034

Rabobank Bedrijfstelerekening 61.965 69.458

107.449 75.492

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

 - 19 -



stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 61.361 58.161

Bestemming resultaat boekjaar 518 3.208

Onttrekking t.b.v. reserve gemeente Arnhem - -8

Stand per 31 december 61.879 61.361

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 9.677 8.379

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 8.379 3.797

Bestemming resultaat boekjaar 1.298 4.574

Dotatie van algemene reserve - 8

Stand per 31 december 9.677 8.379

Berekekening resultaatbestemming:

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.839 -

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

is bepaald op € 50.000.

Conform de afspraak met de gemeente Arnhem is in 2019 een bestemde reserve gemeente Arnhem

gevormd waar tekorten dan wel overschotten op het exploitatieresultaat naar rato van het aandeel van de

gemeentelijke subsidie in de totale opbrengsten aan toegevoegd worden. 

Baten gemeente Arnhem / Totaal baten x resultaat boekjaar    € 75.308/€ 105.356 x € 1.816 = € 1.298

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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3.5  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 1.150 1.150

Nog te betalen uren 5.991 -

Nog te betalen declaraties - 206

7.141 1.356

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen donaties en giften 36.989 5.000

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De vooruitontvangen donaties en giften betreft een donatie van Burgerweeshuis oorspronkelijk groot

€40.000, een dotatie van Hoogtweg € 2.500 en een donatie van de Rotary oorspronkelijk groot € 1.000.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Subsidiebaten

Subsidie gemeente Arnhem 25.270 25.270 34.785

Subsidie gemeente Arnhem via Stichting Pas (Pr. manager) 50.038 46.225 33.024

75.308 71.495 67.809

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 30.048 14.000 47.554

- C.S. Oolgaardtstichting 10.000 -

- St. Het Burger en Nieuwe Weeshuis 6.500 -

- Hoogtwegt Groep / stichting Vivace 5.000 8.750

- MP accountants & adviseurs 2.500 2.500

- St. Alliander Foundation 2.500 2.500

- Rotaryclub Rozendaal 1.800 -

- Nysing Advocaten - Notarissen 1.500 -

- Jan Linders Fonds 165 -

- Rabobank Clubsupport 83 -

- Vereniging van het Notariaat Arnhem - 15.000

- St. tot Steun Volksuniversiteitswerk - 5.000

- Stichting Vivare - 5.000

- Oolgaardstichting - 4.000

- Stichting Thurkowfonds - 2.122

- Lions Club Arnhem - 1.200

- 't Armen Kinderh. en Weeshuis. - 1.000

- Hoogwegt Groep B.V. - 300

- St. 't Broek Omhoog - 82

- C.H.P. Huitink - 50

- A. Polman - 50

- -

30.048 47.554

De subsidies van de gemeente Arnhem zijn tot en met 2019 vastgesteld.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Lasten fondsenwerving

Kosten fondsenwerving - - 151

Activiteitenlasten

Activiteiten eerste en tweede leerjaar 2.137 2.750 3.230

Buddyproject 959 3.700 -156

3.096 6.450 3.074

Programmalasten

Kosten Projectcoördinator 54.004 46.225 43.155

Kosten Coördinator 1e jaar 16.075 20.168 20.203

Kosten Coördinator 2e jaar 10.819 20.168 18.801

Kosten Coördinator 3e jaar 12.397 15.126 15.126

Reis- en parkeerkosten PC - - 445

93.295 101.687 97.730

Kantoorkosten

Telecommunicatie 606 - 723

Kantoorbenodigdheden 1.600 1.200 1.267

Internetkosten 17 1.550 -

2.223 2.750 1.990
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Algemene kosten

Administratiekosten 2.500 2.500 2.500

Accountantskosten 1.150 1.150 1.150

Zakelijke verzekeringen 716 750 704

Bestuurskosten 349 - 151

Reis, parkeer en representatiekosten 211 1.500 -

4.926 5.900 4.505

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening - - 7

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie - - 138

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen van belang na balansdatum hebben zich niet voorgedaan.
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4.  Overige gegevens

4.1  Verklaring

4.2 Bestemming van het resultaat over 2020

Rapportdatum: 27 maart 2022

De stichting heeft geen nevenvestigingen.

4.3 Nevenvestigingen

Hiervoor wordt verwezen naar de onder 4.3 opgenomen accountantsverklaring.

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 15 maart 2021. Het bestuur

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

stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool Arnhem

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2021

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

De basis van ons oordeel

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).

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van stichting Leuk Om Te Leren,

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

december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 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

2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 640 Organisaties

zonder winststreven.

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

bestaat uit: het bestuursverslag en de overige gegevens.

B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

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 Nederlandse Standaard 640. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 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

Organisaties zonder winststreven.

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'.

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.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

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.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

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 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is ook

verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en

lasten alsmede balansmuaties, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving opgenomen

bepalingen.

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.

In dit kader is het bestuur tevens 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.

- 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.

- 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

stichting.

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:
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Nijmegen, 27 maart 2022

MP accountants & adviseurs

was getekend

drs M.P.L. Peters RA

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

toelichtingen. en

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

gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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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