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Het jaar 2016 hee�  stichting Leergeld Zoetermeer en Lansingerland wederom een aanzienlijke bijdrage geleverd 
aan de armoedebestrijding onder kinderen en zich bewezen als een betrouwbare partner binnen de gemeenten. 
Onze werkwijze is e� ectief en e�  ciënt gebleken door enerzijds de mensen in de gelegenheid te stellen hun aanvraag 
eenvoudig in te dienen, waardoor een � nanciële beoordeling sneller mogelijk was en anderzijds daar waar nodig op 
huisbezoek te komen en maatwerk te leveren. Ook andere organisaties zoals de formulierenbrigade en vluchtelin-
genwerk attenderen en helpen hun cliënten om een aanvraag bij Leergeld in te dienen. Leergeld werkt met vrijwilli-
gers en een onbezoldigd bestuur en daardoor is de uitvoering en de realisatie om kinderen te ondersteunen mogelijk 
tegen lage kosten. 

Door nieuwe ICT mogelijkheden en het anders inrichten van de werkprocessen kan indien gewenst 24/7 een aan-
vraag worden ingediend. Het mooie daarvan is dat wij zien dat mensen elkaar helpen bij het indienen van een aan-
vraag. In principe kan iedereen intermediair zijn voor Leergeld en mensen helpen die bijvoorbeeld de taal nog niet 
machtig zijn. Bij Leergeld is in 2016 veel aangevraagd, sport en cultuur, � etsen, computers, laptops, schoolspullen 
en begin 2017 de Kindpas. Laatste voorziet inmiddels in een grote behoe� e en daarvan zijn er in het eerste kwartaal 
heel wat passen over de ‘toonbank’ gegaan. Ten tijde van het schrijven van het voorwoord al meer dan 2000 passen! 
Met de Kindpas kunnen kinderen ona� ankelijk van hun ouders een keer goede schoenen kopen of een jas die zij 
graag willen hebben. In sociale rapportage van dit jaarverslag ziet de u de precieze aantallen. 

Deze ondersteuning is natuurlijk niet mogelijk zonder de steun van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland, de 
politieke partijen, fondsen, sponsors en niet te vergeten de vrijwilligers. Zij dragen allen Leergeld een warm hart toe 
en daarmee de kinderen.  

Mooi en emotioneel was de familiefotoactie, eind 2016. Dit leverde niet alleen zeer mooie plaatjes op, maar ook 
blije gezinnen met een prachtig geluksmoment meer dan we ooit hadden kunnen voorzien 

Ook omliggende gemeenten willen en gaan aansluiten bij Leergeld Zoetermeer en Lansingerland. Zij vinden ons 
de betrouwbare partner om de weg naar de  kinderen te vinden. Daartoe zullen wij voor elke gemeente hun eigen 
herkenbare Leergeldloket inrichten, intermediairs werven en een communicatienetwerk opzetten.  Door deze ge-
zamenlijke inzet zullen er nog meer kinderen in armoede worden geholpen. Wij beogen dat we in 2017 zeker 2000 
kinderen meer een zetje in de rug kunnen geven om ze mee te kunnen laten meedoen. Tevens spreken wij de wens 
uit dat anno 2020 armoede onder de doelgroep op zijn retour is en dit soort initiateven grotendeels overbodig. En 
wensen mag altijd. Voorlopig eerst handelen!  In 2017 – 2018 gaan we de wensen van onze kinderen wederom een 
beetje laten uitkomen. Het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers zien er dan ook naar uit dat de kinderen 
(blijvend) op uw steun mogen rekenen in het belang van de toekomst van ons allemaal. 

Namens het bestuur, 

Marco Sikkel (bc)
Voorzitter

1. Voorwoord 
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Doelstellingen Leergeld Zoetermeer en Lansingerland 2016 
Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in de lee� ijds-
categorie van 4 tot 18 jaar, uit merendeel minimagezinnen:
« voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn;
« die niet in staat zijn met eigen middelen hun kinderen voldoende te laten participeren binnen het onderwijs en/of 
 in het sociaal maatschappelijk leven op en rond de school.
« daar waar noodzakelijk op te treden als ketenpartner om armoede terug te dringen. 

De Stichting Leergeld hee�  een aanvullende functie op het binnen de gemeenten bestaande en gevoerde beleid op het 
gebied van noden van de (schoolgaande) jeugd.

Strategie
Stichting Leergeld beoogt met haar doelstelling de � nanciële belemmering voor gezinnen weg te nemen en dat hun 
kinderen zoveel als mogelijk meedoen. De insteek “beter voorkomen dan genezen” hee�  Leergeld vertaald naar “alle 
kinderen zoveel mogelijk gelijke toekomstkansen”. Elk kind dat meedoet, telt mee. Het geld gaat niet naar de ouders 
maar naar de producten die kinderen noodzakelijkerwijs nodig hebben en niet mogen ontberen op en rond school. 
Hierdoor is een kind in staat om zonder schuldenlast van de ouders zijn of haar activiteiten te starten en voort te 
zetten. Ten behoeve van de verstrekking schoolmiddelen maakt Leergeld afspraken met lokale toeleveranciers die met 
Leergeld samenwerken en bedingt korting. De kinderen en ouders krijgen na goedkeuring van een aanvraag geen geld 
in handen maar bijvoorbeeld op maat verstrekte schoolspullen, sportmaterialen en lidmaatschap van de sport en 
cultuur vereniging. De gemeenten worden jaarlijks gedetailleerd geïnformeerd over het bereiken van de doelgroep. 

Realisatie Strategie
De realisatie van de strategie vindt plaats door middel van het toepassen van de beproefde Leergeld Nederland - for-
mule via een “local for local” aanpak van de Stichting Leergeld. Deze lokale aanpak vindt zijn rechtvaardiging in de 
volgende argumenten:
« zo’n klein mogelijke afstand tussen vrager en gever;
« voorzieningen verschillen per gemeente;
« werken via intermediairs bevordert laagdrempeligheid;
« lokale over- en inzichtelijkheid m.b.t. werving van vrijwilligers en middelen;
« het doen van huisbezoeken om de aanvragers op weg te helpen en de weg te wijzen. 
« overzichtelijke tweerichtingscommunicatie met lokale overheden.

Organisatie
Stichting Leergeld bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Onze administratief medewerkers zorgen voor de administra-
tieve a� andeling van de aanvragen. De intermediairs gaan bij de gezinnen op huisbezoek. De bestuurssecretaris is de 
verbindingsschakel tussen het bestuur en de vrijwilligers/medewerkers van de stichting. De secretaris regelt tevens de 
dagelijkse activiteiten van de stichting en stuurt de administratieve medewerkers aan evenals de intermediairs. Alle 
werkzaamheden worden gedaan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuurssamenstelling 2016
Marco Sikkel Voorzitter
Bert van Eken Vicevoorzitter
Harm Yntema Penningmeester
Mark Schutjens Bestuurssecretaris

2. Terugblik 2016

4



Onze ambassadeur in 2016
Toen Simeon Catharina werd benaderd door Leergeld Zoetermeer en Lansingerland 
en hoorde over Leergeld, reageerde hij direct enthousiast om als onze ambassadeur in 
2016 op te treden. Met Simeon hee�  Nederland de eerste Nederlandse judoka die al 
onder de 18 jaar wereldkampioen was geworden. Simeon is geboren te Den Haag op 
24 februari 1998 en is vanaf vijf jarige lee� ijd actief aan het judoën en gestart bij de 
Budoclub Lugiajen. Op die Lee� ijd zat hij al vol energie en kon deze met judoën goed 
kwijt. Bovendien kon hij hiermee goed werken aan het vergroten van zijn concentra-
tievermogen. Judo is zoals vele sporten, een sport van respect, regels en luisteren naar 
elkaar. Dat is ook wat Simeon belangrijk vindt in de werkwijze van Leergeld. Een 
aanvraag moet voldoen aan een aantal regels, echter er is respect voor de doelgroep en 
door naar hen te luisteren weet Leergeld wat zij nodig hebben en is maatwerk moge-
lijk. Bedankt Simeon dat je onze ambassadeur was in 2016!  

Langs de lijn…
Nee niet de kinderen staan langs de lijn! In 2016 maar ook in 2017 hee�  Leergeld een prominente plaats langs de lijn 
bij de Meervogels. Ook prijkt ook de naam van Leergeld  op de shirts van een van de teams van de kor� alvereniging. 
De Zoetermeerse ondernemer Shurendy Gerardus hee�  dit voor zijn rekening genomen. ‘Alle kinderen doen mee’. Het 
is vooral deze slogan van Stichting Leergeld geweest die Gerardus zo aansprak, toen hij op zoek was om een lokaal doel 
te sponsoren en bij Leergeld Zoetermeer e.o. uitkwam. 

Zaken doen in Zoetermeer (Zoetermeerse Zaken) 
Ondernemen wie wil dat nu niet in Zoetermeer? Een prachtige stad en wie het blad Zoetermeerse Zaken leest zal zien 
dat daar in 2016 in iedere editie een prachtige advertentie van Leergeld Zoetermeer en Lansingerland in staat. Investe-
ren in de toekomst is als je de kinderen van Zoetermeer en Lansingerland steunt. We halen lokaal geld op en zetten het 
lokaal terug. Niet vergeten moet worden dat indien kinderen allemaal lekker mee kunnen doen, niet op de bank blijven 
zitten. Met uw steun zijn het misschien wel onze  talentvolle  sporters, klanten, ondernemers of werknemers.
Daarom staan we ook in het blad voor de ondernemers. Het is investeren in de toekomst. Wat kost dat wel niet voor 
Leergeld? Helemaal noppes ook in 2017. Daar zijn wij dit prachtige blad zeer dankbaar voor.

sport
cultuur

welzijn
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Op de bres voor cultuur
Op zaterdag 11 juni 2016 hee�  Stichting Leergeld in samenwerking met de Storytellers, voor de derde maal de Junior 
Cultuurdag succesvol georganiseerd. De juniorcultuurdag is landelijk gezien uniek en Leergeld werkte in 2014, 2015 
en 2016 samen met nagenoeg alle culturele instellingen om het in Zoetermeer te realiseren. Leergeld beoogde met de 
Junior Cultuurdag, de kinderen uit de doelgroep meer interesse in cultuur te laten krijgen. In 2017 zal de dag niet meer 
in hetzelfde concept terugkomen en er wordt er nagedacht over alternatieven. 

Way to bike
2015 en 2016 is de slogan “Way to bike” van hoofdsponsor van Herwerden die 
samen met Kiwanis de MTB tocht organiseerde op 11 september 2016 en de 
opbrengsten aan Leergeld doneerde. Wethouder Taco Kuiper (o.a. armoedebeleid) 
openende voor het tweede jaar achtereen deze mooie tour die ook in 2017 zal 
worden georganiseerd voor wederom een goed doel. Kiwanis is een wereld-
wijde vrijwilligersorganisatie, verenigd in lokale serviceclubs, die zich inzet voor de 
medemens en in het bijzonder voor kinderen. We vinden het een eer dat we twee 
jaar achtereen in 2015 en 2016 het vertrouwen en de inzet hebben gekregen van 
Kiwanis, de sponsors en de deelnemers.

‘Leergeld’ ook op Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES)
Onze voorzitter die voor zijn reguliere werk de afgelopen 10 jaar ook op de BES kwam hee�  ook daar aandacht geves-
tigd op de armoede onder kinderen. Hij had vrijwillig aangeboden om ook de wensen van de kinderen op de BES te 
inventariseren. Dit omdat de BES tegenwoordig bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn. 
Dit gebeurde uiteraard vanuit het oogpunt: “alle kinderen doen mee”. Ook op de BES! De Staatssecretaris nam deze 
kinderwensen onder dankzegging in ontvangst en zal nog bekijken in 2017 op welke wijze de kinderen soortgelijk als 
in Nederland met extra middelen kunnen worden ondersteund. 

De familiefoto
Eind 2016 hee�  Leergeld 28 gezinnen in de gelegenheid gesteld om een professionele familiefoto te laten maken. Dit 
werd een hele bijzondere actie waarbij emotie, ontroering en geluk na het ontvangst nemen van de foto uit de handen 
van Ron Jenner of Chris Lans tot de mooiste momenten van 2016 behoorden. Ook de fotograven waren onder de 
indruk van de emotie bij de mensen die al jaren achtereen de touwtjes aan elkaar moeten knopen. Voor 2017 zal bezien 
worden of deze actie kan worden herhaald bijvoorbeeld in samenwerking met de Linda Foundation. 

De AH actie
In samenwerking met Albert Heijn Rokkeveen, hee�  Stichting Leergeld een donatiebox in 2016 mogen plaatsen bij 
het inleverpunt van de statiegeld� essen. Inwoners uit Zoetermeer konden in september gedurende drie weken hun 
statiegeldbon doneren voor het goede doel ‘Stichting Leergeld Zoetermeer’. Uiteindelijk is er een fantastisch bedrag 
gedoneerd! Wij willen zowel de inwoners van Zoetermeer als Albert Heijn Rokkeveen bedanken voor het mogelijk 
maken van deze actie in 2016. 

Wat konden en kunnen de kinderen aanvragen
In 2016 konden de kinderen � etsen, computers, laptops en schoolspullenpassen 24 uur per dag aanvragen via de 
Leergeldsite www. leergeldzoetermeer.nl en www.leergeldlansingerand.nl. In 2016 zijn er heel veel aanvragen inge-
diend. Onder het kopje sociale rapportage kunt u de verdeling van de aanvragen zien. Eind 2016 is de Kindpas daarbij 
gekomen De Kindpas is in januari 2017 uitgerold en waarvan al meer dan 2000 passen zijn verstrekt. Kinderen kunnen 
daarmee o.a. kleding en schoenen kopen. Ook in 2017 kunnen de kinderen weer in aanmerking komen voor school-
spullen voor het schooljaar 2017 -2018 daartoe moet opnieuw een aanvraag worden ingediend. 
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Leergeld Zoetermeer
In 2016 behandelde Leergeld 2996 aanvragen voor de gemeente Zoetermeer. Van deze 2996 aanvragen werd 
aangevraagd 756 � etsen, 211, sport en cultuuractiviteiten & attributen, 97 computers, 317 laptops en 1615 school-
spullenpassen. In het eerste kwartaal van 2017 werd de toekenning van gelden in 2016 besteed aan extraatje voor 
de Kindpas waarvan er tot 31 mei 2017 2250 passen van zijn aangevraagd. 1055  kinderen kwamen in aanmerking 
voor een � ets, computer, laptop, sport en cultuur. 1599 kinderen kwamen in aanmerking voor de Schoolspullenpas 
en van de Kindpas zijn er tot 31 mei 2017 2224 passen verstrekt. Het totaal aantal behandelde aanvragen komt voor 
het boekjaar 2016 en het schooljaar 2016/2017, peildatum 31 mei 2017 op  5246 aanvragen.  

Aanvragen overzicht Zoetermeer (school)jaar 2016-2017
 

Leergeld ondersteunde eind 2016 in Zoetermeer 2259 gezinsdossiers en voor Lansingerland 301 gezinsdossier met 
uiteenlopende gezinssamenstellingen.  Eén kind kan meerdere aanvragen doen. 

Leergeld Lansingerland
In 2016 behandelde Leergeld 336 aanvragen voor de gemeente Lansingerland. Van deze 336 aanvragen werd aange-
vraagd 103 � etsen, 17 computers, 45 laptops en 171 schoolspullenpassen. In het eerste kwartaal van 2017 werd de 
toekenning van gelden in 2016 besteed aan extraatje voor de Kindpas waarvan er tot 31 mei 2017 236 passen van zijn 
aangevraagd. 130 kinderen kwamen in aanmerking voor een � ets, computer en een laptop. 168 kinderen kwamen 
in aanmerking voor de Schoolspullenpas en van de Kindpas zijn er tot 31 mei 2017 233  passen verstrekt. Het totaal 
aantal behandelde aanvragen komt voor het boekjaar 2016 en het schooljaar 2016/2017, peildatum op 31 mei 2017, 
op 572 aanvragen. 
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2. Sociale rapportage (school)jaar 2016-2017, 
 Zoetermeer en Lansingerland 

4% sport en cultuur
6% laptops

44% kindpas
14% �ets

30% schoolspullen

2% computer



Aanvragen overzicht Lansingerland (school)jaar 2016-2017

Korte vooruitblik 2017
Het eerste kwartaal laat zien dat de motie in 2016 voor een extraatje voor de kinderen van de gemeenteraad van 
Zoetermeer eind 2016 daadwerkelijk voorziet in een behoe� e. De Kindpas aanvragen lopen storm. 
Een groot deel van het vrij besteedbaar vermogen (bestemmingsfondsen) wordt de komende jaren volledig aan de 
kinderen besteed en daarvoor uitgeput. Het zal ook het jaar worden van de uitbreiding van de samenwerking van 
Leergeld met meerdere gemeenten met als doel heel veel kinderen toegang te geven tot de faciliteiten. Binnen de 
gemeenten werken wij  samen met het Jeugdsport en Cultuurfonds, het Nationaal Kinderfonds, Jarige Job en in 
Lansingerland met Speeltuin De Kievit. Al deze ondersteuning te samen vormt een goed Kindpakket . Ook in 2017 
zullen we behouden omgaan met de aan ons verstrekte middelen betre� ende overhead kosten. Mede door goede 
samenwerking met regionale ondernemers en de mogelijkheden die zij ons bieden is dat goed mogelijk. Tevens zal 
Leergeld zich inspannen om ook het intermediair netwerk binnen de gemeenten te optimaliseren door samen te 
werken met andere organisaties zoals Schuldhulpmaatje, de Formulierenbrigade, Humanitas en Vluchtelingenwerk. 
Ook blijven wij de vrijwillige intermediairs opleiden in aanvraagmethodiek en sociale wetgeving. Aankomende 
jaren zullen we als vanouds een betrouwbare partner tonen en zijn. Dat wil niet zeggen dat in een vrijwilligers 
organisatie altijd alles vlekkeloos verloopt, maar ook die kinderziektes zullen wij naar vermogen het hoofd bieden. 
Hiervoor is Leergeld onder andere bezig om een nieuw aanvragensysteem te ontwikkelen, om het zowel voor de 
aanvragers als voor de verwerking van de aanvragen, het aanvraagproces nog laagdrempelig te houden en de verwer-
king te vergemakkelijken. Het kind staat daarbij centraal!
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8% laptops

18% �ets 41% kindpas

30% schoolspullen

3% computer
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4. Financiën

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

a)
b)

55.478 
 256.954 

 312.432

 312.432 

        
4.583 

 314.728 
 319.311

 319.311

Balans        31-12-2016   31-12-2015

RESERVES EN FONDSEN
Reserves
Continuiteitsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en fondsen  
   
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies
Overige schulden

Balans             31-12-2016   31-12-2015

c)

d)

e)
f )

 
44.372 

 927 
 62.157 

 44.372 

 204.976 
 249.348 

 
63.084

312.432 

        

  44.372 
 44.372 

 244.587 
 288.959 

1.224 
 29.128 
 30.352

 319.311 

Balans per 31 december 2016



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Baten
af: Besteed aan doelstelling

af: Lonen en salarissen
 Sociale lasten en pensioenen
 Overige bedrijfskosten

bij: Financiële baten

af: Financiële lasten

Voordelig / Nadelig saldo

Resultaatbestemming:

Resultaat 2016 / 2017

Naar: Bestemmingsfonds Lansingerland
 Bestemmingsfonds Zoetermeer
 Bestemmingsfonds armoedebestrijding
 Continuïteitsreserve

              2016               2015

g)

h)
i)
j)

k)

l)

 265.923 
 241.565

 26.266 
 7.121 

 30.572 

  24.358 

 63.959 

 39.601-

 191 

 201 

39.611-

39.611-

 -   
 30.325-

 9.286-
 -   

 39.611-

        
 431.637 
 214.478 
 217.159 

 35.003 
 6.718-
 27.005 
 55.290 

 161.869 

 583 

 309 

162.143 

 162.143 

 9.989 
 131.774 

 19.817 
 563 

 162.143 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen 
voorschri� en. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro´s. Het regime voor de verslaggeving voor 
kleine rechtspersonen is toegepast.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Leergeld Zoetermeer bestaan uit het voorkomen van isolement dan wel sociale uitslui-
ting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de lee� ijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor 
wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel-niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen 
middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven 
op en rond school.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens het stelsel gebaseerd op 
historische kostprijzen. Alle bedragen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld. Voor zover bij de afzonderlijke posten niets 
is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waarden gewaardeerd.

Vorderingen en liquide middelen
De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met een voorziening wegens 
oninbaarheid wordt, indien van toepassing, rekening gehouden, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Schulden op korte termijn
De schulden op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betre�  hier de schulden met een 
looptijd korter dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.



TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

a) Overige vorderingen
 Nog te ontvangen bankrente
 Nog te ontvangen subsidie
 Nog te ontvangen afrekening Didix 2015
 Teveel betaalde Loonhe�ngen
 Vooruitbetaald Didix inzake Kindpas
 Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering

b) Liquide middelen
 Rabobank rekening-courant
 Rabobank Spaarrekening

RESERVES EN FONDSEN

Reserves
Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari
bij / af : Bestemming resultaat
Stand per 31 december

             31-12-2016   31-12-2015

 

181 
 -   

 3.346 
 614 

 50.000 
 1.337 

 55.478 

 153.136 
 103.818 
 256.954 

44.372 
 -   

 44.372 

        

 
 483 

 4.100 
 -   
 -   
 -   
 -   

 4.583 

 211.393 
 103.335 
 314.728 

 43.809 
 563 

 44.372

Als waarborg voor de continuïteit van de activiteiten van de stichting op langere termijn hee�  het bestuur besloten tot 
de vorming van een � nanciële bu� er. Het bestuur is van mening dat voor de continuïteit van de stichting een � nanciële
bu� er wenselijk is van tussen de één en maximaal anderhalf maal de uitvoeringskosten. In 2016 is NIET aan de conti-
nuïteitsreserve gedoteerd.

FONDSEN

d) Bestemmingsfondsen
 Bestemmingsfonds Schoolspullen Zoetermeer
 Bestemmingsfonds Schoolspullen Lansingerland
 Bestemmingsfonds armoedebestrijding

             31-12-2016   31-12-2015

 

 101.449 
 9.989 

 93.538 
 204.976

 

  131.774 
 9.989 

 102.824 
 244.587 
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Bestemmingsfonds Schoolspullen Zoetermeer
Van de bijdrage van de gemeente Zoetermeer van € 157.806,- is € 195.759,- besteed aan schoolspullen en kindpakket-
ten en € 50.828,- aan behandelkosten van de 2.259 dossiers. Ter dekking van deze bestedingen is een bedrag van 
€ 30.325,- benut van het bestemmingsfonds wat in 2015 is gevormd.

Bestemmingsfonds Schoolspullen Lansingerland
Van de bijdrage van de gemeente Lansingerland van € 40.000,- is € 21.991,- besteed aan schoolspullen en kindpakket-
ten en € 6.773,- aan behandelkosten van de 301 dossiers.

Bestemmingsfonds armoedebestrijding
Initiatieven ten behoeve van de armoedebestrijding hebben zich enige tijd op de achtergrond bevonden. Met het
 toenemen van het budget worden er thans ideëen gevormd om dit onderwerp weer hoog op de agenda te krijgen. In 
2016 is een bedrag van € 9.286,- onttrokken aan het fonds om aan armoedebestrijding te besteden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen
Door de stichting zijn meerjarige � nanciële verplichtingen voor bepaalde tijd aangegaan ter zake van huur van bedrijfs-
ruimte (zo’n € 7.500,- per jaar).

e) Belastingen en premies
 Loonhe�ng en premies

f ) Overige schulden
 Crediteuren
 Nog te betalen �etsen en computers
 Nog te betalen accountantskosten
 Nog te betalen huur december
 Nog te betalen salarisadministratie
 Nog te betalen bankrente en -kosten
 Nog te betalen vakantiegeld

             31-12-2016   31-12-2015

 927 

 5.945 
 52.316 

 2.500 
 -   

 108 
 16 

 1.272 
 62.157 

 1.224 

 -   
 25.000 

 2.500 
 562 

 -   

 1.066 
 29.128 



Voor de gemeente Zoetermeer zijn meerdere aanvragen van totaal 2.259 gezinnen (x € 22,50 = € 50.828,-) in behande-
ling genomen. 

Voor de gemeente Lansingerland zijn meerdere aanvragen van totaal 301 gezinnen (x € 22,50 = € 6.773,-) in behande-
ling genomen. 

Subsidie schoolkosten
Op 5 juli 2016 is door de Gemeente Zoetermeer een jaarlijkse subsidie schoolkosten toegekend vanaf het schooljaar 
2016-2017 tot en met 2019-2020. De subsidie voor het schooljaar 2016-2017 is voor de hel�  ontvangen in en toegere-
kend aan het verslagjaar 2016. Het restant zal worden ontvangen en toegerekend aan het volgende jaar.

g) Baten
 Inkomsten
 Subsidie Zoetermeer/Schoolkosten
 Subsidie Zoetermeer/Armoedebestrijding
 Subsidie Zoetermeer/Loonkostensubsidie
 Overeenkomsten Lansingerland
 Eigen fondsenwerving
 Overige opbrengsten

 Bestedingen
 Sport en cultuur
 Kosten fondswervende acties
 Schoolspullen / Zoetermeer
 Schoolspullen / Lansingerland

 Totaal Baten

               2016                     2015

 

157.806 
 50.000 

 -   
 40.000 
 10.483 

 7.634 
 265.923 

 23.815 
 -   

 195.759 
 21.991 

 241.565 

 24.358 

 

 318.961 
 40.444 

 4.731 
 40.000 
 21.465 

 6.036 
 431.637 

 20.193 
 150 

 167.342 
 26.793 

 214.478 

 217.159 

TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE RESULTATENREKENING

h) Lonen en salarissen
 Bruto lonen incl. vakantiegeld
 Reiskosten woon/werk

               2016                     2015

 
26.200 

 66 
 26.266 

 
 34.844 

 159 
 35.003 

14



15

i)  Sociale lasten en pensioenen
 Werkgeversaandeel sociale lasten
 Ziektewetverzekering
 Boete Loonhe�ngen

 Ontvangen loonkostensubsidie

j)  Overige bedrijfskosten
 Overige personeelskosten
 Huisvestingskosten
 Algemene kosten

Deze kosten kunnen als volgt gespeci�ceerd worden:

 Overige personeelskosten
 Arbodienst
 Kosten salarisadministratie
 Overige personeelskosten

 Huisvestingskosten
 Huur
 Onderhoud inventaris

 Algemene kosten
 Representatiekosten
 Kantoorbenodigdheden
 Drukwerk en kopieerkosten
 Porti- en verzendkosten
 Abonnementen en contributies
 Telefoon- en internetkosten
 Verzekeringen
 Kosten administratie
 Advieskosten
 Wervingskosten
 Kosten vrijwilligers
 Contributie LGN
 Kosten website

               2016                     2015

 4.614 
 2.407 

 100 
 7.121 

 -   
 7.121 

 1.798 
 6.655 

 22.119 
 30.572 

 97 
 561 

 1.140 
 1.798 

 6.179 
 476 

 6.655 

 1.041 
 480 
 174 
 730 
 544 

 1.149 
 76 

 1.051 
 3.420 
 4.985 
 3.653 
 2.250 
 2.566 

 22.119  

 6.101 
 769 

 -   
 6.870 

 13.588 
 6.718-

 2.909 
 7.632 

 16.464 
 27.005 

 96 
 241 

 2.572 
 2.909 

 7.302 
 330 

 7.632 

 422 
 816 
 974 
 863 
 364 

 1.039 
 76 

 2.348 
 2.166 

 -   
 2.967 
 1.379 
 3.050 

 16.464 



Wij danken allen die Leergeld in 2016 hebben gesteund en 
we verwelkomen u graag in 2017.

k) Financiële baten
 Bankrente

l) Financiële lasten
  Bankrente en -kosten

               2016                     2015

 
 191 

 201 

 
  583 

 309 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Leergeld Zoetermeer 

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Leergeld Zoetermeer  te Zoetermeer gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. op 31 december 2016 en 
van het resultaat over de periode 2016 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
“Organisaties zonder winststreven”. Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen 
subsidies van de Gemeente Zoetermeer zijn besteed overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening 
Zoetermeer 2016, waarmee de rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan 
de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het controleprotocol WNT in de 
beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. 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 ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leergeld Zoetermeer 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 over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die 
bestaat uit:
• het jaarverslag;
• 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;
• alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
“Organisaties zonder winststreven”en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 



dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. 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
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.
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.

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:
• 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 entiteit.
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het  
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 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 van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen  
 toelichtingen; en
• 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.

ZOETERMEER, 16 mei 2017
Van de Graaf Accountants BV 

w.g.  M.G.M. Vink RA 
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