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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 2 bestuursvergaderingen plaats 
gevonden. We hebben ook een eindejaar-diner gemaakt voor alle begeleiders en 
hun partners. 

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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Balans 

Toelichting op de balans 
Activa 
- Make it happen fund: 
Financiële afwikkeling is niet meer gelukt in 2018. Een deel is daadwerkelijk in 2019 
ontvangen. 

- Sponsorovereenkomst 1218-01: 
Deze vijfjarige overeenkomst is in december overeengekomen. De jaarlijkse 
sponsoring van €420 is in 2019 ontvangen. 

Passiva 
- Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is licht stijgend. In 2019 is het aantal 
sponsorovereenkomsten toegenomen van 33 naar 36. 
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St. Sociocratische Leer Omgeving Deurne 31-12-2019

Activa 31-12-‘19 31-12-‘18 Passiva 31-12-‘19 31-12-‘18

Eigen Vermogen €	 12.343 €	 (4.426)

Lening €	 15.000 €	 20.000

0

Debiteuren Crediteuren

Make it happen fund €	 3.075 Nog te betalen gemeentelijke 
heffingen 2018

€	 1.756

Sponsorovereenkomst 
1218-01

€	 420 Vooruit ontvangen Lesgeld €	 9.600

Vloerbedekking bovenverdieping €	 2.500

Bank €	 31.193 €	 24.179 Nog te betalen Geoormerkte donatie 
LOS Sponsorkring

€	 2.093

€	 31.193 €	 27.674 €	 31.193 €	 27.674



-  Lening 
Op de onderhandse lening is een deel afgelost. 

- Nog te betalen gemeentelijke heffingen 2018 
We wachten nog op een correctie heffing. 

-Nog te betalen geoormerkte donatie voor LOS Sponsorkring 
Dit betreft donatie van Herbalife van €1.562,50 waarvoor consent is gegeven voor 
verbouwing, toiletten, basketbalcourt en verzetten van poort. En rest bedrag van 
€530,93 ivm rondleiding en lunch voor KC den Hoven. 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Toelichting op staat van Baten en Lasten 

Leerovereenkomsten 
In 2019 was het laatste jaar dat er voor €9.600 vooruitontvangen lesgelden waren. 
Er was 1 leerling waarvoor een halfjaar via pgb inkomsten waren.  
Ook inschrijvingskosten worden voortaan in rekening gebracht. Voor het grote deel 
van de inkomsten is LOS afhankelijk van overige inkomsten zoals donaties van de 
vereniging FILOS en particuliere donaties. 

Overige inkomsten 
In 2019 hebben we € 116.730 sponsorgelden ontvangen van de vereniging FILOS .  
Daarnaast hebben we ook een beetje opbrengsten gehad omdat we LOS deels 
verhuren op moment dat LOS ongebruikt wordt. BOL.Com actie heeft €437 
opgebracht. 
Opbrengsten van rondleidingen, die op verzoek plaatsvinden, worden in rekening 
gebracht en de bijdrage gaat naar de betreffende kring.  
Ook is er een subsidie ontvangen van €2.850 voor de Gezonde School inzet door 
begeleiders. Deze opbrengst gaat naar de Kook en bak-kring. 

Bedrijfsvoering: 
Naast de huur van €61.996 bedroegen de kosten  voor gas-water-licht-data bijna 
€8.500 De gas afrekening viel gunstiger uit dan verwacht. 
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Staat van Baten en Lasten 2019

31-12-‘19 31-12-‘18

Baten:

Leerovereenkomsten €	 11.575 €	 14.625

Overige inkomsten €	 113.235 €	 120.888

Lasten:

Bedrijfsvoeringskosten €	 76.773 €	 77.458

Uitgaven geoormerkte 
donaties

€	 6.210 €	 10.079

Begeleiders 
vergoeding

€	 25.057 €	 22.875

Resultaat €	 16.769 €	 25.101



Uitgaven geoormerkte gelden: 
Dit betreft de declaratie voor Oranje Fonds klusdag, Gezondeschool, Rondleiding en 
voor leerdoelenverzamelalbum.  

Begeleidersvergoeding: 
Dit jaar waren 5 generalisten (waarvan 1 tot aug. 2019) en 1 specialist, als actief op 
LOS voor €7,50 per uur. Daarnaast waren 5 vrijwilligers die gebruik hebben gemaakt 
van de vrijwilligersvergoeding. Twee vrijwilligers die deels een vergoeding kregen. 
Ook waren er nog 4 vrijwilligers op LOS aanwezig die zonder enige vergoeding op 
LOS een bijdrage wilde leveren voor onder andere muziek, geschiedenis of ter 
ondersteuning van de andere begeleiders. 

- Bepaling uren voor begeleiding: 
Het aantal uren is gebaseerd op een verhouding van 1:10 voor begeleiding 
leerlingen. In 2019 is daar ruim overheen gegaan in het aantal uren. De 
overschrijding is eigenlijk nog meer omdat de daadwerkelijke groei van het aantal 
leerlingen lager is dan wat er in de begroting geraamd is. 

Het voordelig verschil van € 9.071 (1.209 uur) is hoofdzakelijk ontstaan doordat LOS 
in 2019 het aantal vrijwilligers is toegenomen. Hierbij is ook rekening gehouden met 
de vrijwilligers vergoedingen conform belastingvoorschriften (€4,50 per uur met een 
max. Van €170,- per maand en Max €1700 per jaar.) 

Begroot Werkelijk Verschil

Gemiddeld 
Aantal 
Leerlingen

37 34,75

Begeleidingsuren 4.040 2.200 1.840

Begeleidingsuren 
vrijwilligers

0 2.416 Een deel van de uren zijn 
vergoed voor €4,50 per uur. In 
totaal voor €6.343

Uren 
administratie

350 201 149

Uren indirecte 
uren ( zoals info 
bijeenkomsten

160 38 122

Tarief €	 7,50 €	 7,50

Uitgaven €	 34.128 €	 25.057 €	 9.071
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Kasboek 2019 

Toelichting op kasboek 2019 
De positieve kasmutatie van €7.014 is hoofdzakelijk ontstaan door minder uitgaven 
voor begeleiding, een ontvangen Herbalife donatie en een eerste aflossing van de 
lening van €5.000. 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 !8

GELD UIT TOTAAL

Bedrĳfsvoeringskosten (incl. Huur €61.996) €	 82.517

Uitgaven geoormerkte Donaties €	 4.116

Begeleiders vergoeding (€7,50 voor zzp en 
vrĳwilligersvergoeding van €4,5 conform 
belastingdienst)

€	 25.057

TOTALE UITGAVEN € 111.690

Inkomsten/Uitgaven

€ 118.705 € 111.690

€ 7.014,42

Inkomsten min uitgaven
Totale uitgaven
Totale inkomstensaldo bankrekeningen

(overgenomen van 
bankboek

31-12-2018 31-12-2019

Courant €	 4.998,28 €	 10.368,15

Spaarrekening €	 19.180,38 €	 20.824,93

Totaal €	 24.178,66 €	 31.193,08

GELD IN TOTAAL

Leerovereenkomsten €	 1.975

Extra inkomsten €	 116.730

TOTALE INKOMSTEN € 118.705

BANKMUTATIES

Inkomsten min uitgaven € 7.014





Bijlagen:
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EV’18 en resultaat ‘19=EV’19

Eigen Vermogen 31-12-‘18 €	 (4.426)

Resultaat 31-12-‘19 €	 16.769

Eigen Vermogen 31-12-‘19 € 12.343

Opbouw Verlies en 
winstrekening 2019

Vooruit ontvangen Lesgeld 31-12-‘18 €	 9.600

Ontvangsten 
leerovereenkomsten

31-12-‘19 €	 1.975

Leerovereenkomsten 31-12-‘19 € 11.575

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

Sponsorovereenkomst 
1218-01

31-12-‘18 €	 (420)

Overige inkomsten 31-12-‘19 €	 116.730

Overige inkomsten € 113.235

Vloerbedekking 
bovenverdieping

31-12-‘18 €	 (2.500)

Nog te betalen 
gemeentelijke heffingen 
2018

31-12-‘19 €	 1.756

Deel Aflossing lening €	 (5.000)

Bedrijfsvoeringskosten 31-12-‘19 €	 82.517

Bedrijfsvoeringskosten € 76.773

Uitgaven geoormerkte 
donaties

31-12-‘19 €	 4.116

Nog te betalen 
Geoormerkte donatie LOS 
Sponsorkring

31-12-‘19 €	 2.093

Uitgaven geoormerkte 
donaties

31-12-‘19 € 6.210
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GELD IN VLG’S BEGROTING 2019 
VASTGESTELD

WERKELIJK 
2018

WERKELIJK  
2019

VER-
SCHIL 
2019

UITLEG

Filos/leerovereenkomsten €	110.842 €	 94.209 €	 105.306 €	(5.536) Ileerlingen. Werkelijk aantal 
kinderen 3 minder dan de 
geraamde 39 

PGB  en administratie 
inkomsten

€	 1.800 €	 4.925 €	 1.975 €	 175 Zijn begonnen met €25 
administratie kosten in 
rekening te brengen bij 
nieuwe leerlingen

Donaties €	 0 €	 10.000 €	 2.903 €	 2.903 Herbalife donatie: en 5 jaren 
donatie overeenkomst; €420 
per jaar; opbrengst voetbal s-
hirt 

Stichting Make It happen 
Fund*

€	 1.538 €	 3.075 €	 3.075 Afrekening in 2019

Oranjefonds klusdag €	 0 €	 499 €	 400 €	 400

Bovenverdieping €	 5.762 €	 93 €	 (93)

Vergoeding Gezonde 
school voor inzet taakuren 
gezonde school 
coördinator

€	 2.850 €	 2.850 Kook en bakkring gaat motie 
maken voor afzuiging en 
kookplaat

Overige inkomsten €	 430 €	 385 €	 2.103 €	 1.673 Verhuur los ruimte, en 
rondleidingen geoormerkt, 
bol, inschrijfkn LOS

TOTALE INKOMSTEN € 113.072 € 122.318 € 118.705 € 5.447
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GELD UIT VLA’S BEGROTING 2019 WERKELIJK 
2018

WERKELIJK  
2019

VERSCHIL 
BEGROTING 
TOV 
WERKELIJK

OPMERKINGEN

Huur €	 62.000 €	 60.840 €	 61.996 €	 4

Begeleiders vergoeding €	 34.128 €	 22.875 €	 25.057 €	 9.071 Minder ll dan geraamd 
en Marieke (zzp-er) is tot 
aug. en meer vrijwilligers 
erbij

Aflossing lening €	 0 €	 5.000 €	 (5.000) Bestuursbesluit 
22-10-19

Algemene kosten

- Gas €	 8.500 €	 8.440 €	 5.164 €	 3.336 teruggaaf jaarafrekening.

- Water €	 215 €	 168 €	 205 €	 10

- Elektra €	 1.600 €	 1.643 €	 1.578 €	 22 In 2019 iets bijbetaald 
afrekening 2018 half jaar 
224,89

- Data €	 1.420 €	 946 €	 1.456 €	 (36)

- Gemeentelĳke heffingen €	 0 €	 2.758 €	 (2.758) Afrekening 2017 en 
2019

- Verzekeringen €	 1.465 €	 829 €	 715 €	 750 Begroting was incorrect

- Bankkosten €	 120 €	 120 €	 119 €	 1

- Klein onderhoud gebouw €	 500 €	 121 €	 391 €	 109 Riool werk

- Aanpassen bovenverdieping €	 0 €	 2.249 €	 2.500 €	 (2.500) Betaling was pas in 
2019

- VOG €	 305 €	 305 €	 34 €	 271 Bijna geen nieuwe 
begeleiders

- EHBO €	 575 €	 575 €	 0 €	 575 Niet opgepakt door 
begeleiders

LOS-kring

- Leermiddelen €	 500 €	 500 €	 450 €	 50

- Boodschappen €	 150 €	 150 €	 150 €	 0

- Kringen €	 150 €	 150

Onvoorzien (incl. Moties 
ingebracht)

€	 1.500 €	 2.626 €	 1.500

Uitgaven door geoormerkte 
donatie

€	 10.079 €	 4.116 €	 (4.116) Naar div. Kringen oa 
gezonde school €2.850, 
oranje fonds, 
vloerbedekking

TOTALE UITGAVEN € 113.128 € 113.972 € 111.690 € 1.438

SALDO € (56) € 8.346 € 7.014 € 6.885


