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1.1

Naam

De stichting draagt de naam: Stichting Leergeld Venray en is statutair gevestigd in de
gemeente Venray. De stichting is op 28 september 2015 opgericht voor onbepaalde tijd.
De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 64221482.
1.2

Doel en middelen

Stichting Leergeld Venray zet zich in voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen in de gemeente Venray, die vanwege deze beperkte middelen niet kunnen
meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Leergeld zet zit in voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

1.3

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer leden die door het bestuur benoemd worden.
De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en één bestuurslid vormen het dagelijks
bestuur van de stichting. De leden van het dagelijks bestuur worden bij meerderheid van
stemmen door de leden van het bestuur gekozen. Het bestuur is per
31 december 2020 als volgt samengesteld:
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
lid:
lid:
lid:
1.4

Marlène Leenders
Ria Vermeulen
Fea Franssen
Jan Schoeren
Hans van den Heuvel
Nicole de Jonge

Vermogen en inkomsten

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen
en legaten of andere bevoordelingen, die ten doel hebben besteed te worden aan de doelstelling
van de stichting. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen en/of
retributies, alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of de overheid, alsmede
alle andere baten die eveneens bedoeld zijn besteed te worden aan de doelstelling van de stichting.

1.5

Rekening en verantwoording

Over het jaarverslag wordt decharge verleend.

1.6

Rapportpresentatie

In het rapport zijn vergelijkende cijfers over 2020 opgenomen.
1.7

Valuta

Alle opgenomen bedragen luiden in euro's.

Venray, Juni 2022
Stichting Leergeld Venray

STICHTING LEERGELD VENRAY te Venray
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

-

-

67.085,59

102.438,30

67.085,59

102.438,30

STICHTING LEERGELD VENRAY te Venray
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

31-12-2021 31-12-2020
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
t.b.v. de doelstelling

64.762,59
64.762,59

100.966,30
100.966,30

2.323,00

1.472,00

67.085,59

102.438,30

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

STICHTING LEERGELD VENRAY te Venray
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021

2020

Baten
Ontvangen bijdragen

127.916,62

146.100,23

Totaal ontvangen bijdragen

127.916,62

146.100,23

4.579,67
18.659,00
233,21
23.471,88

4.881,34
11.979,14
197,37
17.057,85

Beschikbaar voor doelstelling
Uitkeringen ten behoeve van doelstelling

104.444,74
133.805,90

129.042,38
167.479,91

Bestemming saldo van baten en lasten

-29.361,16

-38.437,53

Lasten
Bestuurskosten
Beheer en administratie
Bankkosten

STICHTING LEERGELD VENRAY te Venray
GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

3.1

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekeinng is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslggeving voor
'Kleine organisaties zonder winststreven' (RJk C1).
Alle opgenomen bedragen luiden in euro's.
Continuïteit van de activiteiten
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling

3.2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Rekening courantschulden bij
banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de
kortlopende schulden
Schulden
Schulden worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.
3.3.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze
voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit jaar geconstateerd zijn, worden aan
dit boekjaar toegekend.

