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Stichting Huiswerkklas Oude Westen
Toelichting bij Jaarrekening 2019

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Sinds 1976 was de Huiswerkklas Oude Westen een activiteit van Stichting Aktiegroep Oude Westen. Vanaf 2013 
ontvangt de Huiswerkklas eigen subsidies en is er een stuurgroep die zorgdraagt voor de fondsenwerving, het 
financieel beheer en de verantwoording. De Aktiegroep voerde steeds de financiële administratie. Met de 
oprichting van de Stichting Huiswerkklas Oude Westen (hierna: de Huiswerkklas), op 27 september 2018, werd 
de Huiswerkklas geheel zelfstandig. 

Het bestuur van de Huiswerkklas is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C2 
Kleine Foundsenwervende Organisaties.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne heheersing als het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.
Er is geen accountantscontrole of beoordeling door een accountant uitgevoerd over deze jaarrekening. Dit is ook 
niet vereist omdat het een kleine rechtspersoon betreft.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen spefieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in rekening gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Toegekende baten worden aan het jaar toegerekend waarvoor zij zijn bestemd.
Lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Informatie over vestigingsadres en inschrijfnummer van de rechtspersoon
Zoals hierboven aangegeven is Stichting Huiswerkklas Oude Westen opgericht op 27 september 2018. De 
Huiswerkklas is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72757825 op het vestigingsadres Prins 
Mauritssingel 20, 3043 PG Rotterdam. De Huiswerkklas is feitelijk gevestigd op Gaffelstraat 1-3, 3014 RA 
Rotterdam. In 2020 voorzien we een verhuizing van post- en bezoekadres.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De stichting heeft tot doel leerlingen, scholieren en studenten te ondersteunen en begeleiden bij het volgen en 
voltooien van een opleiding; en kinderen, pubers, jongeren en adolescenten te helpen bij het ontwikkelen van 
hun talenten en van de vaardigheden die zij nodig hebben om te functioneren in de samenleving.

Standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De Huiswerkklas heeft in het begin van 2019 haar eigen financiële administratie opgezet. 
Deze jaarrekening is opgesteld op basis van informatie uit deze financiële administratie en (voor een deel) van 
gegevens uit de administratie van de Aktiegroep.

Saldo baten en lasten
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 8.834.

Toelichting op de balans
We startten het jaar met een lege kleine kas. Dit komt doordat we voorheen alle kasbetalingen via de kas van de 
Aktiegroep lieten lopen. Nu wij zelfstandig zijn, hebben wij een eigen kas. 



We startten het jaar zonder saldo op de betaalrekening. Het eerste afschrift van de betaalrekening bij Triodos is 
gedateerd op 31-1-2019.
We werken op kasbasis, vandaar dat er geen bedragen voor crediteuren of debiteuren gerapporteerd zijn.
Tot aan de oprichting in 2018 maakten wij onderdeel uit van de Aktiegroep Oude Westen. Aan het begin van 
2019 liepen alle inkomsten en uitgaven nog over de bankrekening van de Aktiegroep. Vandaar dat er per 1 
januari 2019 een rekening-courant is opgenomen. In de loop van 2019 is deze rekening-courant afgewikkeld.

Het eigen vermogen per 1-1-2019 bestaat uit het saldo van baten en lasten over 2018 en voorgaande jaren en 
wat in de loop der jaren is gereserveerd voor transitiekosten, samen € 18.589. Per 31-12-2019 is dit € 23.819.

Het vreemd vermogen bestaat uit de subsidiebedragen die in 2019 door de Huiswerkklas zijn ontvangen voor 
activiteiten van de Huiswerkklas in het kalenderjaar 2020. Dit betreft tweederde van de € 9.000 die WMO Radar 
in 2019 ter beschikking stelde voor de verlengde pilot PO (2019/2020), de € 5.000 die MO Radar ter beschikking 
stelde voor versterking van de activiteiten voor VO leerlingen in 2020, en de subsidie van € 10.000 van de 
Snickers - de Bruijn Stichting.

We nemen een reservering op voor transitiekosten, omdat we dit als risico zien. Dit is in de jaren vóór 2018 ook 
gedaan, door de Aktiegroep. We hebben dit prudente beleid als zelfstandige stichting voortgezet. Er heeft in 
2019 een herziening plaatsgevonden van het bedrag dat de Aktiegroep in het boekjaar 2018 voor de reserve 
transitievergoeding heeft toegezegd. Hierdoor is € 3.604 minder gestort. We  reserveren per 31-12-2019 een 
bedrag van € 16.374.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten van 2019 bedraagt afgerond € 8.834, daarvan voegen we € 4.717 toe aan de 
reserve transitievergoeding en € 4.117 aan de algemene reserve. Dit positieve resultaat kan verklaard worden 
doordat onze fondsenwerving voor 2019 was afgestemd op een hogere begroting aangezien we hadden voorzien 
huurkosten te zullen hebben. Het is ons in 2019 weer gelukt om onze huisvesting ‘om niet’ te organiseren. We 
gaan ervan uit dat ons dit in 2020 ook weer lukt.

ivm lasten:
De personeelskosten bestaan uit salariskosten zijn voor twee part-time medewerkers die worden betaald 
conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
- Ilina Fernandez heeft een dienstverband van 19 uur per week. 
- Deniz Demir breidde haar dienstverband uit naar 12 uren (per 1 juni), ivm langere openstelling van de 
Huiswerkklas. Per die datum kwamen daar ook tijdelijk (gedurende 3 maanden) 2.06 uren/week extra bij 
(project: voorbereiden lesmateriaal PO). Vanaf 1 september zijn haar uren voor de periode tot 30 juni 2020 
uitgebreid met 5 extra uren voor het project PO. 
De uitgaven onder de noemer 'kantoorbehoeften' bedragen voornamelijk de kosten voor de internetaansluiting, 
het abonnement op de boekhoudsoftware en cartridges voor de printer. Ook 'algemene kosten' zoals voor WGI 
zitten hierin.
De 'representatiekosten' zijn dit jaar wat hoger omdat we een feest hebben gegeven, voor leerlingen, hun 
ouders, vrijwilligers, partners van de Huiswerkklas en andere belangstellenden, in Leeszaal Oude Westen. 
Hiermee bedankten we onze vrijwilligers, partners, ouders en leerlingen voor hun harde werk en andere 
bijdragen. Ook vierden we onze succesvolle verzelfstandiging.
De 'kosten vrijwilligers' bestaan vooral uit vergoedingen voor reis- en parkeerkosten, kosten ivm aanvragen VOG 
en kosten voor het jaarlijkse etentje met de vrijwilligers. We verstrekken momenteel geen 
vrijwilligersvergoedingen.
Onder drukwerk/marketingkosten staan zowel kosten voor onze nieuwe website als kosten die we maakten voor 
het laten ontwerpen en drukken van een folder.
Aan uitstapjes hebben we een kleine tweeduizend euro besteed. De leerlingen (en hun ouders) hebben hiervan 
iets meer dan 350 euro met een eigen bijdrage gedragen. We zijn het afgelopen jaar met de leerlingen naar 
Walibi en naar de film geweest.
Er waren in 2019 geen kosten voor onderhoud of advies-/juridische kosten.



ivm baten:
De baten bestaan voor het overgrote deel uit subsidie-inkomsten. Er is in 2019 € 78.515 subsidie ontvangen van 
diverse bronnen: Radar WMO, Snickers de Bruijn-stichting en van de gemeente Rotterdam (Couleur Locale). Van 
Stichting Volkskracht ontvingen we een toezegging voor een bijdrage die in 2020 uitgekeerd zal worden. Deze is 
op de balans opgenomen.De baten uit ouderbijdragen voor de Huiswerkklas (naast de bovengenoemde eigen bijdrage voor uitjes) 
bedroegen € 4.131. De ouderbijdrage voor een schooljaar Huiswerkklas bedroeg in 2019, tot de zomervakantie, 
voor het eerste kind van een gezin, € 50 per schooljaar. Na de zomervakantie hebben het dit tarief verhoogd 
naar € 60 per schooljaar. Voor volgende kinderen in een gezin was het bedrag € 25 resp. € 30 per jaar. 
Ouderbijdragen kunnen via een gespreid betalen-regeling worden voldaan. In voorkomende gevallen hebben we 
besloten het bedrag (deels) kwijt te schelden omdat het betreffende gezin onvoldoende middelen heeft om het 
inschrijfgeld te voldoen.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018

LASTEN bedragen bedragen
personeelskosten 59.653,50€          55.256,15€          
algemene kosten 6.453,86€            1.089,00€            
representatie 2.091,46€            149,88€                
kosten vrijwilligers 1.340,98€            1.148,82€            
drukwerk/marketing 2.664,30€            381,80€                
uitstapjes lln 1.959,73€            2.052,69€            
onderhoud 25,65€                  
advies-/juridische kosten 485,00€                
totale lasten 74.163,83€          60.588,99€          

BATEN bedragen bedragen
subsidies en fondsen
subsidie WMO Radar - VO en PO 19.000,00€          58.000,00€          
subsidie Laurensfonds 20.000,00€          
subsidie Couleur Locale 20.000,00€          
subsidie Snickers de Bruin 19.515,00€          10.000,00€          
subtotaal subsidies 78.515,00€          68.000,00€          

leerlingenbijdragen
inschrijfgelden lln 4.130,75€            2.975,00€            
eigen bijdragen lln (uitjes) 352,00€                615,05€                
subtotaal baten lln 4.482,75€            3.590,05€            

subtotaal baten 82.997,75€          71.590,05€          
nog te besteden subsidie 9.515,00€            
totale baten 82.997,75€          62.075,05€          

resultaat, toe te voegen aan reserve 8.833,92€            1.486,06€            
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BALANS

ACTIVA 1-1-2019 31-12-2019

liquide middelen
kas -€                   383€                  
bank -€                   47.439€             
totaal liquide middelen -€                   47.822€             

kortlopende vorderingen
te ontvangen van De Aktiegroep inz rekening-courant 49.965€             -€                   
te ontvangen van De Aktiegroep inz transitievergoeding 14.139€             -€                   
te ontvangen van St. Volkskracht 15.000€             
totaal kortlopende vorderingen 64.104€             15.000€             

TOTAAL ACTIVA 64.104€             62.822€             

PASSIVA 1-1-2019 31-12-2019

eigen vermogen
algemene reserve 3.328€               7.445€               
reserve transitievergoeding 15.261€             16.374€             
totaal eigen vermogen 18.589€             23.819€             

vreemd vermogen
vooruitontvangen gelden 36.000€             21.000€             
nog te besteden subsidie 9.515€               15.000€             
af te dragen loonheffing en pensioenpremies -€                   3.004€               
totaal vreemd vermogen 45.515€             39.004€             

TOTAAL PASSIVA 64.104€             62.822€             
 


