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Doelstelling 
De stichting heeft ten doel:  
a. Het faciliteren van een leeromgeving voor hart en ziel om vanuit ruimte en 

rechtvaardigheid zelf te leren; 
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 

de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het stellen van kaders ten 
aanzien van de sociocratische leeromgeving, onder meer betreffende 
• Het naleven van de doelstelling; 
• Aansprakelijkheid en het aangaan van contracten; 
• De huisvesting; 
• Communicatie 

De verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering binnen deze door het 
bestuur gestelde kaders ligt bij de LOS-kring. De werkwijze en bevoegdheden 
staan beschreven in het huishoudelijk reglement. 

Activiteiten 
Conform notariële akte overlegt het bestuur binnen 6 maanden na afloop van 
het boekjaar en daarnaast tenminste 2 maal per jaar. De Stichting is notarieel 
opgericht in december 2016. Afgelopen jaar hebben 4 bestuursvergaderingen 
plaats gevonden. 

Bestuurssamenstelling 
Conform notariële akte ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden. 
Zie www.losdeurne.nl voor: notariële akte, beleidsplan, IBAN nummer, KVK 
nummer, RSIN nummer, Bestuurssamenstelling met betreffende functies. 
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http://www.losdeurne.nl


Balans 

Toelichting op de balans 
Activa 
- Make it happen fund: 
Financiële afwikkeling is niet meer gelukt in 2018. Van het toegekende bedrag 
gaan we in 2019 nog €3.075 daadwerkelijk ontvangen. 

- Sponsorovereenkomst 1218-01: 
Deze vijfjarige overeenkomst is in december overeengekomen. De jaarlijkse 
sponsoring van €420 is niet daadwerkelijk ontvangen voor het eind van het 
jaar. 
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St. Sociocratische Leer Omgeving Deurne 31-12-2018

Activa 31-12-‘18 31-12-‘17 Passiva 31-12-‘18 31-12-‘17

Eigen Vermogen €	 (4.426) €	 (29.526)

Lening €	 20.000 €	 20.000

0

Debiteuren Crediteuren

Pgb dec 2017 €	 400 Brabant Water 54

Make it happen fund €	 3.075 Nog te betalen afrekening  Gas/
Electra

4006

Sponsorovereenkomst 
1218-01

420 Nog te betalen gemeentelijke 
heffingen

€	 2.000

Vooruit ontvangen Lesgeld €	 9.600 €	 19.700

Bank €	 24.179 €	 15.833 Vloerbedekking bovenverdieping €	 2.500

€	 27.674 €	 16.233 €	 27.674 €	 16.233



Passiva 

- Eigen vermogen 
Het negatief vermogen is iets dalend. In 2018 is het leerlingen aantal licht 
toegenomen van 28 naar 33 leerlingen. 

-  Lening 
Op de onderhandse lening is niet afgelost. We hebben niet de financiële 
ruimte gehad om een deel van de lening af te lossen. Er is niets afgelost zodat 
er altijd voldoende geld is om de huur op tijd te kunnen betalen. 

- Vooruit ontvangen lesgeld: 
Om voor continuïteit te zorgen hebben een aantal ouders tot en met 2019 
vooruit betaald.. 

- Vloerbedekking bovenverdieping: 
De vloerbedekking van de bovenverdieping is gelegd op 20 december. De 
factuur hebben we pas ontvangen in 2019. 
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Toelichting op staat van Baten en Lasten 

Leerovereenkomsten 
Sinds 2018 ontvangt LOS in 1 geval een PGB vergoeding. En in 1 geval heeft 
de voormalige school de bijdrage aan LOS betaald.Op het eind van het jaar 
waren er 33 leerlingen op LOS. Voor het grote deel van de inkomsten is LOS 
afhankelijk van overige inkomsten zoals donaties van de vereniging FILOS, 
diverse stichtingen en particuliere donaties. 

Overige inkomsten 
In 2018 hebben we € 94.209  ontvangen van de vereniging FILOS . 
Er is door de Stichting Tiny en Anny van Doorne fonds €10.000 binnen 
gekomen.  

Daarnaast zijn er acties geweest om geld in te zamelen voor: 
- Beweging €5.000 (Stichting het Vervolg) 
- Verbouwing werkplaats € 4.613 (Stichting Make it Happen) 
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Staat van Baten en Lasten 2018

31-12-‘18 31-12-‘17

Baten:

Leerovereenkomsten €	 14.625 €	 58.071

Overige inkomsten €	 120.888 €	 5.479

Lasten:

Bedrijfsvoeringskosten 
(incl. Huur €60.840)

€	 77.458 €	 72.539

Uitgaven geoormerkte 
donaties

€	 10.079

Begeleiders 
vergoeding

€	 22.875 €	 14.532

Nog te betalen gem 
heffingen en electa/gas

€	 6.005

Resultaat €	 25.101 €	 (29.526,00)



- Opknappen bovenverdieping € 6.262 (FILOS, Oranje Fonds en diverse 
particulieren) 

Bedrijfsvoering: 
Voor de werkplaats is € 3.075 wel uitgegeven maar nog niet ontvangen. 

Uitgaven geoormerkte gelden 
Dit betreft de uitgaven die gemaakt zijn voor het opknappen van de 
werkplaats en de bovenverdieping. En voor de aanschaf van materiaal  om 
beweging bij de leerlingen te stimuleren. 

Begeleidersvergoeding: 
Dit jaar waren 5 generalisten en 1 specialist, als ZZP’ers actief op LOS voor 
€6,- per uur. Daarnaast waren 4 vrijwilligers die gebruik hebben gemaakt van 
de vrijwilligersvergoeding maximaal €125 per maand. Ook waren er nog 
vrijwilligers op LOS aanwezig die zonder enige vergoeding op LOS een 
bijdrage wilde leveren voor onder andere muziek, duits, geschiedenis, engels. 
IT, of ter ondersteuning van de generalisten. 
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Kas- en bankboek 2018 

Toelichting op kasboek 2018 

Het positief saldo kasboek van €8.346. Dankzij de gift van €10.000 van het 
Tiny en Annie van Doorne fonds is er een positief saldo op het kasboek. 

- Leerovereenkomsten: 
- Vanaf 2018 ontvangt de Stichting nog alleen een vergoeding voor 

leerovereenkomsten indien er sprake is van PGB vergoeding aan LOS. 

- Overige inkomsten: 
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GELD IN TOTAAL

Leerovereenkomsten € 4.925

Overige inkomsten € 117.393

TOTALE INKOMSTEN € 122.318

GELD OVER

Inkomsten min uitgaven € 8.346

Bankmutatie dit jaar € 8.346

Inkomsten/Uitgaven

€ 122.318 € 113.972

€ 8.345,49

Inkomsten min uitgaven
Totale uitgaven
Totale inkomsten

saldo bankrekeningen

(overgenomen van 
bankboek

Banksaldo’s 
31-12-‘17

31-12-2018 

Courant €	 4.333,18 €	 4.998,28

Spaarrekening €	 11.500,00 €	 19.180,38

Totaal €	 15.833,18 €	 24.178,66

GELD UIT TOTAAL

Bedrĳfsvoeringskosten (incl. Huur €60.840) € 81.018

Uitgaven geoormerkte Donaties € 10.079

Begeleiders vergoeding (JEV 4.054 uur) € 22.875

TOTALE UITGAVEN € 113.972



Groot deel te weten  €94.209 is afkomstig van FILOS. Filos is een vereniging 
die LOS een warm hart toedraagt. 
 De BOL.com actie heeft dit jaar €325 opgeleverd. En de verhuur van LOS 
ruimte slechts €52. 

- Bedrijfsvoeringskosten: 
Het grootste deel zijn huurkosten €60.840. Daarna komen gas en electra. 
€10.083 
- Aanschaf laptop ivm diefstal eind 2017 van €2.626 

- Bestuursmoties 2018 die ten laste gingen van de bedrijfsvoering waren: 
- Glas in deuren €123 
- Etiketten leerdoelenverzamelalbum €158 
- Aanschaf stofzuigers €644,75 
- Seesaw abonnement €579,83 

- ZZP vergoeding: 
De begroting is gebaseerd op een verhouding van 1:10 ten aanzien van 
begeleiding leerlingen. Het verschil van €10.425 (1.491 uur) is hoofdzakelijk 
ontstaan doordat LOS in 2018 meer gesloten is geweest dan begroot. En dat 
vrijwilligers gebonden zijn aan het maximale tarief van €4,50 per uur met een 
maximaal aantal vergoede vrijwilligers uren van 27,8 uur per maand. 

Begroot Werkelijk Saldo

Uren 
Leerlingen

5.040 3.803 1.237

Gem. Leerling 
aantal

36 33 1e helft van het jaar meer gestegen in aantal dan begroot. En 
2e helft weer minder gestegen dan begroot

Uren 
administratie

350 219 131

Uren indirecte 
uren ( zoals 
info 
bijeenkomsten

160 37 123

Tarief €	 6 €	 6

Uitgaven €	 33.300 €	 22.875 €	 10.425
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http://BOL.com


Ondertekening Financieel Jaarverslag 2018 

Jan Heesakkers (algemeen lid),  Paul Kniepstra (secretaris), 

Robert Philippi (voorzitter),   Anja Lucas (penningmeester) 
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Bijlagen: 
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Controle: EV’17 en resultaat ‘18=EV’18-1

Eigen Vermogen 31-12-‘17 €	 (29.526)

Resultaat 31-12-‘18 €	 24.681

Eigen Vermogen 31-12-‘18 €	 (4.846)

Opbouw Verlies en 
winstrekening 2018

Pgb dec 2017 31-12-‘17 €	 (400)

Vooruit ontvangen Lesgeld 31-12-‘17 €	 19.700

Vooruit ontvangen Lesgeld 31-12-‘18 €	 (9.600)

Ontvangsten 
leerovereenkomsten

31-12-‘18 € 4925

Leerovereenkomsten 31-12-‘18 € 14.625

Overige inkomsten 31-12-‘18 €	 117.393

Make it happen fund 31-12-‘18 €	 3.075

Overige inkomsten € 120.468

Vloerbedekking 
bovenverdieping

31-12-‘18 €	 2.500

Brabant Water €	 (54)

Nog te betalen 
gemeentelijke heffingen

€	 (2.000)

Nog te betalen afrekening  
Gas/Electra

€	 (4.006)

Bedrijfsvoeringskosten €	 81.018

Bedrijfsvoeringskosten 
(incl. Huur €60.840)

€ 77.458
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INKOMSTEN BEGROTING 2018 WERKELIJK 
2017

 WERKELIJK 
2018

VERSCHIL UITLEG

Filos/leerovereenkomsten in 2017 €	 105.808 €	 77.371 €	 94.209 €	 (11.599) Werkelijke ll 33 
begroot 45 
leerlingen

Ontvangsten leer overeenkomsten €	 1.600 €	 4.925 €	 3.325 Pgb leerling en 
Administratiek
osten nieuwe 
leerlingen is 
ingevoerd €25 
per leerling

Tiny en Annie van Doorne fonds €	 10.000 €	 10.000 Van Doorne 
fonds

Stichting Make It happen Fund* €	 1.538 €	 1.538 nog niet alles 
is 
daadwerkelijk 
ontvangen 
3.075

Stichting Het Vervolg* €	 5.000 €	 5.000 Is voor 
beweging 
geoormerkt

Oranjefonds €	 499 €	 499

Bovenverdieping €	 0 €	 5.762 €	 5.762 Festivalos

Overige inkomsten €	 645 €	 25.479 €	 385 €	 (260) Geen 
boeking.com 
inkomsten

TOTALE INKOMSTEN € 108.053 € 102.850 € 122.318 € 14.265 € 3.050

http://boeking.com
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UITGAVEN BEGROTING 2018 WERKELIJK 
2017

WERKELIJK 
2018

VERSCHIL 
2018

OPMERKING
EN

Huur €	 60.960 €	 60.000 €	 60.840 €	 120

ZZP vergoeding €	 33.300 €	 14.532 €	 22.875 €	 10.425 1.491 uur 
minder 
gedeclareerd 
dan geraamd

Aflossing lening €	 0 €	 0 €	 0 €	 0

€	 0

Algemene kosten

- Gas €	 7.350 €	 6.729 €	 8.440 €	 (1.090)

- Water €	 202 €	 168 €	 (168)

- Elektra €	 3.650 €	 1.374 €	 1.643 €	 2.007

- Data €	 1.000 €	 1.051 €	 946 €	 54

- Gemeentelĳke heffingen €	 2.000 €	 0 €	 0 €	 2.000

- Verzekeringen €	 800 €	 1.025 €	 829 €	 (29)

- Bankkosten €	 200 €	 177 €	 120 €	 80

- Klein onderhoud gebouw €	 0 €	 1.805 €	 121 €	 (121)

- Aanpassen bovenverdieping €	 0 €	 0

- VOG €	 250 €	 123 €	 305 €	 (55)

- Vervanging gestolen Laptops €	 2.626 €	 (2.626)

-Ehbo/bhv €	 575 €	 (575)

LOS-kring

- Leermiddelen €	 500 €	 500 €	 0

- Boodschappen €	 150 €	 150 €	 0

- Onvoorzien €	 4.100 €	 4.100

Nav moties:

Glas in deuren €	 123 €	 (123)

Etiketten voor 
leerdoelenverzamelalbum

€	 158 €	 (158)

Stofzuigers €	 645 €	 (645)

Seesaw €	 580 €	 (580)

Bovenverdieping €	 2.249 €	 (2.249)
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UITGAVEN BEGROTING 2018 WERKELIJK 
2017

WERKELIJK 
2018

VERSCHIL OPMERKING
EN

Nav geoormerkte donatie: €	 0

Oranje Fonds klusdag €	 452 €	 (452)

Project bewegen: €	 4.998 €	 (4.998)

Werkplaats: €	 4.629 €	 (4.629)

Covetex/vloerbedekking €	 0 €	 0

TOTALE UITGAVEN € 114.260 € 87.017 € 113.972 € (10.079)

SALDO WERKELIJK TOV 
BEGROOT 2018

€	 (6.207) €	 15.833 € 8.346 €	 14.552


