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1. Bestuursverslag 2016
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1.1 BESTUURSVERSLAG
De BijlesBeurs, jaarverslag 2016

Dat ieder kind, dus ook kinderen in armoede zich moeten kunnen ontplooien, lijkt ogenschijnlijk aan draagkracht te
winnen. Met name de landelijke politiek blijkt de urgentie te onderkennen en dat is goed nieuws en stemt ons
optimistisch.
Helaas is de praktijk nog weerbarstig en is 2016 een jaar geweest, waarin onze pogingen om ook op gemeentelijk
niveau erkenning en ondersteuning te krijgen niet succesvol geweest. Opnieuw is daardoor de uitrol van onze
activiteiten vertraagd en hebben we minder kunnen doen, dan we van plan waren.
Het jaar 2016 was eigenlijk het doorgeschoven eerste pilotjaar van onze stichting, nadat we door de afgewezen
gemeentelijke subsidie pas op de plaats moesten maken.
Alle mogelijke middelen, tot en met een uitspraak van de rechter, hebben wij ingezet om de gemeente te overtuigen
van het nut en de noodzaak van onze stichting, maar helaas persisteert de gemeente Alphen aan den Rijn in haar
mening dat de verantwoordelijkheid voor bijlessen het exclusieve domein is van scholen en de ouders zelf. Een
lichtpunt is dat andere gemeenten dit anders zien en wel budget hiervoor vrij maken.
Uit het overzicht van de kinderen, die door onze stichting zijn geholpen, blijkt dat we ook dit jaar weer een beperkt
aantal kinderen goed hebben kunnen helpen, wat een goede stimulans is om door te gaan. Ook het feit dat de
indicaties voor het grootste deel via de Voedselbank komen (gesteund door schooladviezen) is opvallend en een
duidelijk signaal dat de problematiek die we aanpakken primair van sociale aard is.
In 2017 willen wij ons maximaal inspannen nieuwe fondsen te vinden en daarnaast te zoeken naar mogelijkheden
om de kosten voor de bijlessen te verminderen door de inzet van vrijwilligers, zonder daarbij compromissen te
moeten doen aan de kwaliteit van onze inzet.
We blijven ons richten op de groep van minimaal 150 jongeren die door armoede buiten de boot dreigen te vallen,
maar zullen zolang de financiële ruimte onvoldoende is, ons helaas moeten beperken tot de meest urgente indicaties.
De tegenslagen in 2016 weerhouden onze stichting er niet van door te gaan op de schaal, die we kunnen financieren.
Daarmee bereiken we weliswaar nog lang niet de hele doelgroep, maar we zijn trots op wat we wel bereikt hebben.
Dit was niet mogelijk geweest zonder de donaties van:
•
•
•

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Het bijlesinstituut Het Leerplein Alphen aan den Rijn
Diverse kleine bijdragen van particulieren en bedrijven

Wij willen hen hier nogmaals voor danken en verzekeren dat de aan ons toevertrouwde middelen maximaal
toekomen aan die kinderen, waarvan we allemaal willen dat ze niet de dupe worden.

Koos Lichtendonk
Voorzitter bestuur st. De BijlesBeurs

Alphen aan den Rijn, 30 januari 2017
J.A. Lichtendonk

mw D.H.A.G. van Weerlee

Voorzitter

Penningmeester
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na voorstel saldoverdeling)

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

1

1.202

170

Liquide middelen

2

5.317

13.682

6.519

13.852

3

5.695

1.006

4

824

12.846

6.519

13.852

Totaal activazijde
Passiva
STICHTINGSVERMOGEN

Bestemmingsfonds

KORTLOPENDE SCHULDEN

Totaal passivazijde
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
€
Nettobaten
Overige opbrengsten

6
7

14.3644
222

€

2015
€

4.319
14.386

Brutomarge
Lasten
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
Overige lasten

2016
€

4.319

8
9

6.1333
3.3999

2.123
1.067

Som der lasten

9.532

3.190

Saldo van baten en lasten

4.854

1.129

-165

-123

4.689

1.006

4.689

1.006

Financiële baten en lasten
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Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsfonds (privaat)
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Verandering in werkkapitaal
Overige vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief banken)

4.854

-1.032
-12.022

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie geldmiddelen

1.129

-170
12.846
-13.054

12.676

-8.200

13.805

-165

-123

-8.365

13.682

-8.365

13.682

13.682
-8.365
5.317

13.682
13.682

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en conform de richtlijn voor
de jaarrekening 640.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting de BijlesBeurs bestaan voornamelijk uit het geven van bijlessen en/of
studiebegeleiding, in het bijzonder het om niet ter beschikking stellen van bijlessen en/of
studiebegeleiding voor jongeren van ouders met een besteedbaar inkomen dat kleiner is dan 120% van de
bijstandsnorm in Alphen aan den Rijn en in de rest van Nederland.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De jaarrekening is
opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.
Vorderingen
Overige vorderingen
De overige vorderingen 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 mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt als eigen vermogensinstrument; de juridische vorm speelt
hierbij geen rol.
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Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Overlopende passiva
Overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Overige schulden
Overige kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Netto baten
Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar toe te rekenen subsidies en
donaties.
Overige opbrengsten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
Overige lasten
De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.
Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De
effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden
geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.202

170

31-12-2016
€

31-12-2015
€

5.317

13.682

5.695

1.006

2016
€

2015
€

Bestemmingsfonds (privaat)
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

1.006
4.689

1.006

Stand per 31 december

5.695

1.006

31-12-2016
€

31-12-2015
€

109

-

31-12-2016
€

31-12-2015
€

715

2.500
10.000
346

715

12.846

1 Vorderingen
Nog te ontvangen donaties

2 Liquide middelen
Rabobank

PASSIVA
3 Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds (privaat)

Kortlopende schulden

4 Schulden aan leveranciers
Crediteuren

5 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen donatie Rabobankfonds
Vooruitontvangen donatie Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Nog te betalen bijlesgelden
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2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
€

2015
€

1.614
2.500
10.000
250

1.369
450
2.500
-

14.364

4.319

2016
€

2015
€

22

-

2016
€

2015
€

6.133

2.123

6 Nettobaten
Donatie Leerplein
Donatie Wonen Centraal
Donatie Rabobank
Donatie Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Overige donaties

7 Overige opbrengsten
Inschrijfgeld leerlingen

8 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Ingehuurde bijlessen

Gemiddeld aantal werknemers
In het verslagjaar waren geen personeelsleden bij de stichting werkzaam. Aan bestuursleden is geen
vergoeding verstrekt.
2016
€

2015
€

277
3.122

75
730
262

3.399

1.067

9 Overige lasten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

13

2016
€

2015
€

-

75

2016
€

2015
€

48
229

446
284

277

730

2016
€

2015
€

3.122
-

262

3.122

262

2016
€

2015
€

-165

-123

Verkoopkosten
Representatiekosten

Kantoorkosten
Drukwerk
Kosten automatisering

Algemene kosten
Proceskosten
Oprichtingskosten

10 Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
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2016
€

2015
€

165

123

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankkosten en -rente

Alphen aan den Rijn, 30 januari 2017
Stichting de BijlesBeurs

J.A. Lichtendonk

Ir. R. Riemsdijk van Eldik

WAS GETEKEND

mw D.H.A.G. van Weerlee
AA/RB
WAS GETEKEND

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

M. Bouwens
Bestuurslid
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WAS GETEKEND

3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
Aangezien Stichting de BijlesBeurs binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2
BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te
worden toegevoegd.
3.2 Gebeurtenissen na Balansdatum
Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest met belangrijke financiële gevolgen voor de
stichting.
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