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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Leergeld Vianen
	13: Giuseppe van der Helm
	5: www.leergeldvianen.nl
	15: Leo Noordzij
	2: Grote Geusplein 1
	4_EM: penningmeester@leergeldvianen.nl
	14: Yolanda Petermeijer
	16: Frank Balk
	17: 
	10: Nederland
	1_KVK: 60404523
	11_A4: 0
	12_A4: 6
	7: [Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 853895752
	3_TEL: 0683614613
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Minima
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Ans Metselaar, coördinator
	51_ML: Formele doelstelling, artikel 2 lid 1 uit de statuten 
De stichting heeft ten doel
a. het voorkomen van sociaal isolement, dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond de school;
b. het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen via de landelijke vereniging, naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is;
c. her verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

	53_ML: Gezinnen kunnen een aanvraag doen in ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling van hun kinderen, als voorliggende voorzieningen zijn uitgeput danwel niet beschikbaar zijn.

De stichting is 24/7 mobiel bereikbaar en beoordeelt middels wekelijks overleg de aanvragen op dinsdagmiddag.

Zo kunnen alle kinderen meedoen.
	54_ML: Langs diverse wegen.
Vaste partners zijn de gemeente Vijfheerenlanden, Nationaal Fonds Kinderhulp, scholen, kerken en particulieren. Soms een legaat zoals in 2021.

	56_ML: De organisatie bestaat per 1 januari 2020 weer uitsluitend uit vrijwlligers. Geen van hen krijgt een vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
	57_ML: Op zaterdag 14 maart 2020 zou een fundraising voor Leergeld worden gehouden in de Grote Kerk van Vianen. De organisatie was in volle gang tot aan het begin van die week de eerste lockdown werd afgekondigd. Helaas heeft dit afgelasten ons geld gekost in plaats van opgebracht. Dit project werd in 2021 niet meer opgepakt.

Naast het wekelijks beoordelen van aanvragen, organiseert de stichting i.s.m. het Oosterlicht College jaarlijks het Viaans Dictee. De opbrengst van dit event is ter financiering van de Style & Dress in de maand december. Kinderen uit de doelgroep mogen dan voor genormeerde bedragen kleding uitzoeken bij Shoeby en naar Kapsalon Fier.  In 2021 kon het Viaans Dictee opnieuw niet doorgaan vanwege beperkende maatregelen inzake COVID-19. De Style&Dress is wel uitgevoerd, zij het in aangepaste vorm.
	55_ML: Leergeld betaalt de facturen van goedgekeurde aanvragen. Aanvragen kunnen betrekking hebben op schoolkosten, vervoer, sport of cultuur.

Het weerstandsvermogen wordt aangehouden op de spaarrekening, die gekoppeld is aan de betaalrekening.
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	7_GT: 
	6_GT: 
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	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 25993
	9_GT: 
	4_GT: 122531
	10_GT: 148524
	5_GT: 148524

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
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	9_GT: 1795
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	5_GT: 25993
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	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 104
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	3_GT: 
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	4_GT: 0
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	10_GT: 27788

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De stichting heeft geen bezittingen.
In het jaar 2021 houden we een ruim geld over vanwege een groot legaat, waardoor ons weerstandsvermogen ruimschoots boven de gewenste ondergrens komt van 25.000 euro.

Op de dag dat de stichting de Style & Dress 2021 wilde uitvoeren, werd opnieuw een lockdown ingesteld, waardoor de enkele kinderen geen kleding meer konden uitzoeken bij modewinkel Shoeby. En niemand kon meer naar de kapper. Besloten werd om het bezoek aan de kapper uit te stellen tot na de lockdown-fase. Datzelfde gold voor kinderen die nog geen kleding hadden uitgezocht. 
Ten behoeve van de uitgestelde aankopen en persoonlijke verzorging werd dit jaar geen budget gereserveerd.

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 3000
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 3000
	6_A7: 200
	7_A7: 178
	8_A7: 120000
	9_A7: 
	10_A7: 2104
	11_A7: 122282
	12_A7: 2
	13_A7: 1795
	14_A7: 127279
	15_A7: 
	16_A7: 3735
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 538
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	25_A7: 122531
	23_A7: 475
	24_A7: 4748

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 12970
	3_A7: 1080
	4_A7: 
	5_A7: 14050
	6_A7: 216
	7_A7: 145
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 1600
	11_A7: 1745
	12_A7: 2
	13_A7: 104
	14_A7: 16117
	15_A7: 
	16_A7: 10416
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 162
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 1795
	25_A7: 2305
	23_A7: 1439
	24_A7: 13812

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Baten - De ontvangen subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden werd berekend op basis van incidentele uitgaven. Dit jaar ontvingen we een tweetal legaten die onze vermogenspositie voor de komende jaren zeer solide maakt. De overig verkregen middelen kwamen van particulieren, de Protestantse Gemeente Vianen en de Clubkas actie van de Rabobank. Allen hiervoor hartelijk dank.
Lasten - Reguliere verstrekkingen waren er niet. Slechts incidentele uitgaven bij ouders die een laatste rekening net niet konden betalen. De grootste uitgaven betrof het jaarlijkse project ‘Style & Dress’. Dit, eigen initiatief van de stichting, dreigde in het spreekwoordelijke water te vallen omdat op de dag van uitvoering opnieuw een landelijke lockdown werd ingesteld. Mede door de flexibiliteit van kapsalon Fier en modewinkel Shoeby kunnen alle kinderen zich over een langere tijd laten bedienen door de detaillisten. Reeds bestelde kleding werd door vrijwilligers bij de kinderen aan huis bezorgd. Dit jaar werd geen reservering gemaakt voor latere uitgaven ter zake de Style&Dress, omdat de aangesloten winkeliers hun diensten gratis aanboden of de laatste bestellingen te gering in omvang waren. In december 2021 werd slechts  2.610 euro uitgegeven aan dit event. 
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