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Bestuursverslag 2014
1. Bestuurlijke gegevens
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Leonardo Eemland bestond in 2014 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Bestuurslid:

R.G.C. Dirven
G.J. Bakker
C. van Dord-Meppelink

2. Bestuursverslag
Algemeen
In 2014 zijn er door de stichting geen bijzondere activiteiten ontplooid. Wel was er bijzondere aandacht voor
de invulling van de primaire doelstelling om de continuïteit van het Leonardo onderwijs in Amersfoort en
omstreken te waarborgen. Dit is onder andere bereikt door een gift over het afgelopen jaar van € 50.000,-.
Naast deze gift heeft de Stichting het onderwijs ondersteund door te faciliteren in de ICT omgeving.
De kosten voor de ICT worden voor 2014 met name veroorzaakt door de herconfiguratie van de laptops.
Besluiten
In 2014 zijn door het bestuur de volgende besluiten genomen:
-De gift over het het jaar 2013 wordt definitief toegekend aan Stichting Meerkring en deze is ook overgemaakt.
-Aan de penningmeester wordt decharge verleend voor de financien t/m 2013. Het besluit is mede gebaseerd
op de positieve rapportage en advies van de kascontrole commissie.

Financieel
De Stichting heeft over 2014 in totaal aan giften een bedrag van ruim € 71.000 ontvangen.
Na aftrek van de kosten en de gift aan Stichting Meerkring resteerde een bedrag van € 821,-.
Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.
Deze reserve is nodig voor de continuïteit van de stichting. Jaarlijks zal deze reserve opnieuw worden
beoordeeld en zo laag mogelijk worden gehouden.
Beloningsbeleid
De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur. Wel is er in 2014 een bedrag van € 669,- aan bestuurskosten
betaald. Het gaat hierbij om kostenvergoedingen aan bestuursleden op basis van werkelijk gemaakte kosten,
de betaalde verzekeringspremie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de kosten
voor een vergadering met de achterban van de Stichting.
Er zijn in 2014 is een bedrag van € 2.576,- aan gastdocenten betaald. Aan deze betalingen ligt een factuur ten
grondslag.
Vooruitblik
In 2014 is de bestuurssamenstelling niet gewijzigd. Verder zijn de activiteiten nagenoeg ongewijzigd.
Het nieuwe bestuur beraamt zich wel op een andere invulling of vervanging van de huidige ICT infrastructuur.
Daarnaast heeft het bestuur de intentie om de ouderbetrokkenheid verder te ontwikkelen.
Hierover kunt u meer lezen in het geactualiseerde beleidsplan.
Namens het bestuur,

R.G.C. Dirven
Voorzitter

G.J. Bakker
Penningmeester
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BALANS PER 31 december 2014
2014

2013

ACTIVA
Vaste activa
40 Investeringen
41 Afs investeringen

87.322
-80.075

Vorderingen op korte termijn
130 Debiteuren
Liquide middelen
110 Bank, rekening-courant
111 Spaarrekening

85.350
-65.705
7.247

19.645

2.310

3.160

5.960
55.000

4.967
55.429
60.960

60.396

70.517

83.201

2014

2013

PASSIVA

Reserves
90 Reserve
91 Toevoeging reserve

11.491
821

Schulden op korte termijn
92 Toezegging gift aan stichting Meerkring
80 Contract laptops
85 Vooruitontvangen giften

7.537
3.954
12.312

11.491

50.000
0
8.205

50.000
12.482
9.229

70.517

83.202
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BATEN EN LASTENREKENING 2014
2014
Inkomsten
800
801
810
811
820
831

Gift ouders
Laptopbijdrage
Sponsoring ouders
Sponsoring bedrijven
Opbrengst verkoop laptops
Rente opbrengsten

2013

60.558
10.900
0
0
1.150
360

78.833
0
0
0
800
1.710
72.968

81.343

kosten
400
410
420
450
460
480
490

Bankkosten
Bestuurskosten
Kantoorbenodigdheden
Gastdocenten
Onderhoudskosten laptops
Afschrijving laptops
Overige kosten

207
669
0
2.576
2.315
14.371
2.009

201
572
0
0
3.187
21.338
2.092
-22.147

Toegezegde giften
500 Giften St meerkring
91 Mutatie reserve

50.000
821

-27.389

50.000
3.954
-50.821

-53.954

0

0
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2014
Vaste Activa
40 Aanschafwaarde van de laptops en infra
41 Cumulatieve afschrijvingen

31-12-2014
87.322
-80.075

31-12-2013
85.350
-65.705

7.247

19.645

31-12-2014
1.200
750
360

31-12-2013
3.160
0
0

2.310

3.160

2014

2013

11.491
821

7.537
3.954

12.312

11.491

Het betreft de aangeschafte laptops alsmede de netwerk-infra die
in respectievelijk 2010 en 2011 zijn aangeschaft.
De laptops worden in 4 jaren afgeschreven (en daarmee ten laste
van de exploitatie gebracht).
Vorderingen op korte termijn
130 Debiteuren, bedragen in 2015 ontvangen ten gunste van 2014
Vooruitbetaalde kosten voor gastlessen schaken
Rente op de deposito
Totaal
Liquide middelen
110 Banksaldo van de 2 bankrekeningen. De saldi van de beide
rekeningen staat ter vrije beschikking van de Stichting.
Reserves
90 De reserves zijn gevormd door toevoeging van de resultaten over
de afgelopen jaren.
Het verloop van de reserve is als volgt:
saldo op 1 januari
91 Mutatie: resultaat over afgelopen boekjaar
saldo op 31 december
Schulden op korte termijn
92 toezegging gift Meerkring
Dit bedrag heeft betrekking op de toezegging van een jaarlijkse gift aan Stichting Meerkring.
De giften zijn tot en met 2013 afgerond/voldaan.
De opgenomen toezegging op de balans heeft betrekking op het jaar 2014 en afwikkeling zal
plaatsvinden in de loop van 2015.
80 Contract laptops
Betreft het financieringscontract voor de aanschaf van de laptops. Het contract bestaat uit 2 delen:
Contract
Start
Einddatum
Looptijd
Aflossing per
1
mei-10
mei-12 24 maanden
maand
2
nov-11
nov-14 36 maanden
kwartaal
In 2014 is de financiering volledig afgelost.
85 Vooruitontvangen giften
Het betreft hier giften die in 2014 zijn ontvangen voor 2015.

31-12-2014

31-12-2013

8.205

9.229
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TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTENREKENING 31 december 2014
800 Gift ouders
Het betreft hier alle giften die in 2014 zijn ontvangen. Hieronder zijn ook de giften vanuit
sponsorcontracten opgenomen.
De lagere bijdrage wordt met name verklaard door de verlaging van de giften vanaf het nieuwe schoolseizoen. Daarnaast is van een aantal ouders geen gift ontvangen. Hier liggen meerdere oorzaken
aan ten grondslag.
820 Opbrengste verkopen laptops
In 2014 zijn een aantal laptops verkocht als gevolg van bestuursbesluit. De opbrengsten zijn hier
verantwoord.
831 Rente opbrengsten
De ontvangen rente over 2011 en 2012 waren niet verantwoord in de afgelopen jaren.
Deze zijn in 2013, samen met de rente over 2013, in de cijfers als rente opbrengst opgenomen.
Dit verklaart het grote verschil in hoogte van de rente-opbrengsten.
400 Bankkosten
Kosten van de rekening-courant bij de bank.
410 Bestuurskosten
De bestuurskosten bestaan uit:
Aansprakelijkheidsverzekering
Kosten beleggen algemene vergaderingen
Overige bestuurskosten, waaronder kostenvergoedingen

€ 435
€ 93
€ 141
€ 669

Aan de bestuursleden is een vaste kostenvergoeding van € 20,- verstrekt ter compensatie van de
gemaakte kosten. Daarnaast worden de reiskosten vergoed aan de bestuursleden die verder weg
wonen.
450 Gastdocenten
Hieronder zijn de kosten voor gastlessen Spaans en de schaaklessen opgenomen.
Deze kosten worden met ingang van 2014 direct door de Stichting voldaan als extra invulling van
het Leonardo onderwijs.
460 Onderhoudskosten laptops
Deze kosten hebben betrekking op het onderhoud van de laptops. De hoogte wordt met name
verklaart door het opnieuw installeren van de laptops waarmee deze gereed zijn gemaakt voor de
nieuwe gebruiksvorm. Dat wil zeggen het gebruik van de laptops op school in de groepen
in plaats van 1 laptop per kind mee naar huis.
480 Afschrijving laptops
De laptops worden lineair in 4 jaar afgeschreven. De verantwoorde afschrijving heeft betrekking op het
afgelopen boekjaar.
490 Overige kosten
De overige kosten bestaan uit de extra kosten die voortvloeien uit het leasecontract.
Er bleek nog een eenmalige bijdrage verschuldigd te zijn die niet was begroot in voorgaande jaren.
Onder de kosten van 2013 zijn de kosten die het directe gevolg waren van de diefstal verantwoord.
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