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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



www.bentacera.nl

Aan het bestuur van
Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Willem Lodewijkstraat 2
8606 AE  Sneek

Drachten, 30 september 2020

Behandeld door: T.A. Schurer RA
Betreft: 0795500/R2019

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw organisatie, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 129.046 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € 27.377, gecontroleerd.

Bentacera Registeraccountants B.V. T 088-3210830 KvK nummer Onze vestigingen
Lavendelheide 17 info@bentacera.nl 0110339 Bolsward Heerenveen
Postbus 129 IBAN: NL66RABO0171716124 Btw-nummer: Dokkum Leeuwarden
9200 AC    Drachten BIC: RABONL2U NL81403150B01 Drachten Sneek



www.bentacera.nl

1.2 FISCALE POSITIE

Algemeen

Gezien de statutaire bepalingen en de feitelijke activiteiten wordt door de Stichting geen winst beoogd dan wel
gemaakt en oefent de Stichting geen onderneming uit. Hier vanuit gaande is de Stichting niet belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Bentacera Registeraccountants B.V.
Was getekend
T.A. Schurer RA
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Jaarverslag Weekendschool Súdwest-Fryslân 2019 

Wij maken het verschil! 
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Inleiding 
 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Weekendschool Súdwest-Fryslân. In november 2018 heeft 
Weekendschool SWF haar deuren geopend voor een eerste groep deelnemers van 25 deelnemers 
van zes verschillende basisscholen in de gemeente. In het schooljaar 2019 is het aantal deelnemers 
gestegen naar het totaal van 66 deelnemers in Sneek en 24 in Workum.  
Het jaar 2019 is waardevol geweest voor verdere uitbouw en opbouw van de activiteiten binnen de 
weekendschool. Het openen van het programma Studio, voor jongeren tot en met 18 was een 
volgende logische vervolgstap in de ontwikkeling van het concept weekendschool. Het doel, om 
kinderen uit minder kansrijke omgevingen te helpen hun talenten te ontwikkelen en het beste uit 
zichzelf te halen, komt door de gestage toename van het aantal deelnemers tot uitdrukking. De 
ambassadeurs van de weekendschool, alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en het bestuur zijn 
enthousiast over de positieve ervaringen van de deelnemers en bedanken de sponsors en vrienden 
voor hun steun.  Voor 2020 is een uitbreiding met 25 deelnemers gepland voor Bolsward en een 
derde groep van 42 deelnemers in Sneek.  
 

Wie zijn we 
Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) komt voort uit een idee van vier initiatiefnemers uit 
het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn deze initiatiefnemers op 
informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een Weekendschool op te richten. Dit 
deden zij, omdat zij van mening zijn dat veel talent van kinderen onbenut blijft. Met name kinderen 
van laagopgeleide ouders. Dit initiatief viel samen met het actieplan armoede-aanpak van de 
gemeente SWF, dat als onderdeel een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
weekendschool omvatte. De gemeente is aangeschoven bij de bestaande initiatiefgroep en heeft de 
groep gefaciliteerd bij de oprichting van een weekendschool in SWF.  
 
Op 4 oktober 2017 heeft de initiatiefgroep de stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân opgericht.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit:  
Wouter Willems (voorzitter) 
Fried Didden (secretaris/penningmeester) en 
Roel Krijnen (lid).  
Deze drie vertegenwoordigen de overheid, ondernemers en het onderwijs. 
 

Onze missie 
Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân wil haar deelnemers een uitgebreid beeld van de wereld 
laten zien en daagt haar deelnemers uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven 
en te doen, met de volgende centrale doelstellingen: 

• (toekomst)perspectieven van deelnemers helpen verbreden 

• hun zelfvertrouwen helpen vergroten 

• hun talenten helpen benutten 
 
Weekendschool Súdwest-Fryslân tracht dit doel te bereiken door het bieden van een netwerk van 
interessante Friese professionals die kinderen inspireren en motiveren om te blijven leren voor een 
kansrijke toekomst.  
 

Onze visie  
Kinderen vinden het leuk om de leren. Dit gaat verder dan je best doen op school en huiswerk 
maken. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt 
ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. Weekendschool Súdwest-Fryslân 
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zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het 
talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van de overtuiging dat zowel de 
kinderen als de professionals elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren. 

 
Weekendschool Súdwest-Fryslân 
Weekendschool Súdwest-Fryslân richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van om en 
nabij de 10 tot 18 jaar die door oorzaken buiten hun zelf om minder mogelijkheden en kansen 
hebben om in aanraking te komen met onderwerpen als wetenschap, cultuur en techniek en 
maatschappij. Ze duiken in een boeiende wereld waar ze les krijgen van enthousiaste gastdocenten. 
Of het nu de chirurg, de reclamemaker, de architect, de advocaat, de journalist, de meubelmaker of 
de rechter is, allen zijn het bevlogen professionals die hun laten zien, horen en vooral ervaren wat er 
allemaal bij hun vak komt kijken. 
Weekendschool Súdwest-Fryslân is één keer per twee weken, ruim 20 zondagmiddagen van 13.00 
uur tot 16.30 uur in de periode van oktober tot en met juni. We zijn gehuisvest in Kunstencentrum 
Atrium in Sneek, Jopie Huisman Museum in Workum en Fultura in Sneek voor de groep die 
deelneemt aan het programma Studio. Thema’s die aan bod komen zijn: maatschappij, cultuur, 
techniek, sport, kunst, natuur, wetenschap, zorg, commercie, recht, media, presentatietechnieken en 
nog veel meer. Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een duurzaam karakter in het leven van de 
leerling. Dit biedt structurele kans op vergroting van mogelijkheden en kansen, biedt een netwerk 
voor deelnemers en biedt de grootste kans op het halen van de brugklas en dus op het voorkomen 
van vroegtijdig schooluitval. 
 

Geen underdog 
Weekendschool Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat de deelnemers niet gestigmatiseerd worden 
vanwege de thuis- of omgevingssituatie. We draaien de zgn. underdogpositie om: het is een 
voorrecht als het kind als deelnemer bij Weekendschool Súdwest-Fryslân is aangenomen. Het kind 
hoort bij een groep die gemotiveerd en leergierig is én van plan is om een mooie toekomst tegemoet 
te gaan. Iemand die zelf keuzes wil en kan maken en z’n best wil doen voor een goed 
toekomstperspectief. 
De kinderen hebben bij de start van Weekendschool Súdwest-Fryslân allemaal een vest gekregen 
met het logo erop. Ook het begeleidingsteam heeft dit vest. Zo zijn we herkenbaar, gelijk en horen 
we ergens bij. Het vest wordt door iedereen met trots gedragen.  
 

Resultaten 2019 
Doel van het weekendschoolonderwijs is om de deelnemers te versterken in een gemotiveerde 
levenshouding. De verwachting is dat ruime kennis over zichzelf en de samenleving, in combinatie 
met de vaardigheid zich in verschillende omstandigheden te verplaatsen, bijdraagt aan het vermogen 
om zelfstandig gemotiveerde keuzes te maken voor de toekomst. We verwachten dat de deelnemers 
kennis over beroepen krijgen, dat ze voorkeuren voor beroepen kunnen aangeven en dat ze inzicht 
hebben hoe talenten worden gekoppeld aan beroepen. Verder verwachten we dat ze (meer) 
zelfvertrouwen hebben gekregen en dat ze sociale verbondenheid ervaren.  
 
De eerste helft van 2019 (januari t/m 15 juli) was nog onderdeel van ons 1e schooljaar, 2018-2019. 
We hadden 1 klas (locatie Sneek) met 23 leerlingen (in oktober 2018 gestart met 25 leerlingen) en 
een vast begeleidingsteam van vier personen: 
Leerjaarleider Hanneke Smit, assistent-leerjaarleider Jasmijn Klerks (beide betaald), vrijwilliger 
Lyanne Liest (vrijwilligersvergoeding) en stagiaire Eline Klarenbeek (HBO Social Work van NHL 
Stenden Hogeschool in Leeuwarden). De leerlingen hebben in het schooljaar 2018-2019 21 lessen 
gevolgd op zondagmiddag waarbij 21 beroepen of maatschappelijke thema’s centraal stonden. 
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Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we flink uitgebreid, nl: 
2 klassen in Sneek, 1 in Workum en Weekendschool SWF Studio. Twee keer per maand op 
zondagmiddag zijn de lessen van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
In 2019 waren alle lessen in een aantal ruimtes van Kunstencentrum Atrium. Vanaf december 2019 is 
Weekendschool SWF Studio verhuisd naar het gebouw van samenwerkingsverband Fultura. 
 
Weekendschool SWF Studio is gestart op 15 september met 17 leerlingen van 12-18 jaar. Dit zijn 
jongeren vanuit de ISK-school en/of jongeren die op welke manier dan ook extra structuur en 
aandacht nodig hebben. 
Gedurende het schooljaar blijkt dit een dynamisch geheel te zijn: er vallen leerlingen af vanwege 
verhuizing, omdat ze nog niet ver genoeg zijn om in een groep te functioneren of omdat het 
tegenvalt. Vanaf de start is er een wachtlijst geweest, dus de groep kan steeds aangevuld worden, 
met een maximum van 17 jongeren. 
De begeleiding bestaat uit een vast team van betaalde krachten: leerjaarleider Ilse de Vries en 
assistent-begeleiders Nordin de Boer en Minke Bloemhof. 
 
Weekendschool Sneek is met de lessen gestart op 27 oktober 2019 bestaat uit 2 klassen: 
Klas A heeft 25 leerlingen uit de groepen 7 van verschillende basisscholen uit de stad Sneek en de 
omliggende dorpen. 
Het vaste begeleidingsteam bestaat uit Henrik Smit (leerjaarleider, betaald) en de stagiaires Elbrich 
Dijkstra, Simone Cornellissen en Jildou de Vos (allen HBO-Pedagogiek aan NHL Stenden in 
Leeuwarden) 
Klas B is gestart met 25 kinderen waarvan er een leerling na de kerstvakantie niet meer deelneemt. 
Deze groep bestaat uit grotendeels leerlingen van de groepen 8 van de verschillende basisscholen uit 
Sneek en de omliggende dorpen. Het vaste begeleidingsteam bestaat uit Jasmijn Klerks 
(leerjaarleider, betaald) en de stagiaires Gerlof Kok en Tatum v.d. Broek (HBO Pedagogiek) en 
Anjhery Rooth (HBO Social Work). 
 
Weekendschool Workum is gestart met de lessen op 3 november 2019 en bestaat uit een klas met 
24 leerlingen. Deze leerlingen komen uit de groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen uit 
Workum, Koudum, Hindeloopen, Warns en Hemelum. 
Het vaste begeleidingsteam bestaat uit leerjaarleiders Milena Yntema en Lykle Tromp en de 
stagiaires Sabine Faber en Samantha Daalder (beide HBO Pedagiek aan NHL Stenden Hogeschool in 
Leeuwarden). 
 
Weekendschool Súdwest-Fryslân staat onder leiding van Koos Pot. Zij heeft een aanstelling voor 40 
uur per week. 
De leerjaarleiders hebben een tijdelijk contract voor 20 uur per maand, waarvan 10 uur besteed 
wordt aan de lessen op de zondagmiddag en de andere 10 uur voor voorbereiding, huisbezoeken, 
teambijeenkomsten e.d. De assistent-leerjaarleiders hebben ook een tijdelijk contract, voor 15 uur 
per maand. Stagiaires krijgen een reiskostenvergoeding.  
 
 
Effect Covid-19 op Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân 

Nadat Nederland in lockdown ging zijn er geen reguliere lessen meer geweest bij onze 
Weekendschool. De laatste les van 8 maart 2020. Om de continuïteit te waarborgen hebben we 
zoveel mogelijk activiteiten op andere manieren ingevuld. 
 
Bij de drie reguliere klassen (2 in Sneek en 1 in Workum) hebben de leerkrachten en de begeleiders 
vanaf half april verschillende online-lessen en challenges georganiseerd. Zo zijn er challenges gedaan 
waar de leerlingen moesten jongleren, taart bakken, ‘de 7 verschillen zoeken’ waarbij de 
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leerkrachten filmpjes maakten, cup cakes versieren, en online lessen georganiseerd met spelletjes en 
een gastles via Zoom met een burgemeester. Bij de cup cakes versieren en de taartbak-opdrachten 
zijn tasjes met ingrediënten verspreid waar ook direct een contactmoment bij was. 
Verder heeft het begeleidingsteam in Workum apart contact gehad met verschillende leerlingen. 
 
De klas met de jongeren, Weekendschool SWF Studio, heeft de leerlingen verdeeld over de 
begeleiders en er is zeer regelmatig, minimaal 2x per week, contact geweest tussen begeleider en 
jongere. Dit was zeer wenselijk en soms zelf noodzakelijk. De jongeren die in het AZC wonen 
mochten hun kamer niet af, behalve voor de noodzakelijke boodschappen. Dit betekende een fors 
isolement. De aandacht van onze begeleiders heeft een positieve bijdrage geleverd om het moraal 
hoog te houden. Verder heeft ook dit begeleidingsteam veel gedaan met challenges, is bij alle 
jongeren een tas met een boek, ingrediënten voor het bakken van koekjes en wat lekkers bezorgd. 
 
Ook nu de scholen weer open zijn voor zowel basis- als middelbare scholieren en we op zondag 7 juni 
weer gestart zijn met de fysieke lessen, merken we nog duidelijk de gevolgen. Gastlessen die gepland 
stonden voor de komende periode kunnen niet doorgaan vanwege Covid-19. De bedrijfsbezoeken 
naar Oogheelkunde, Kinderarts, VHC Groothandel in Food, Boerderij, Poiesz-filialen, bezoek van 
Commissaris van de Koning, EHBO & Reanimatietraining, gemeenteraad SWF, Molen de Rat en 
sollicitatietraining van Adecco kunnen helaas niet doorgaan.  We zijn er nog niet zeker van of het in 
september wel mogelijk is. 
 
Afhankelijk van ‘het nieuwe normaal’ zullen we de programmering voor Weekendschool SWF Studio 
die half september 2020 weer start aanpassen. Eind oktober starten de reguliere lessen van de 
andere weekendschoolklassen. We overleggen regelmatig met de gemeente hoe we het programma 
Covid19-proof kunnen invullen en wat onze verantwoordelijkheden zijn om verspreiding van het 
virus te voorkomen. 
 
Financieel heeft het niet doorgaan van de lessen geen consequenties gehad. We hebben buffer 
genoeg om salarissen en andere verlichtingen door te betalen, in overeenstemming met de adviezen 
van de overheid. 
 
 

De komende jaren  

Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een visie voor de lange termijn waarbij uitgegaan wordt van 
meerjarige voorzieningen. Het aanbieden van duurzame activiteiten vergroot de kans op permanente 
effecten in gedrag van deelnemers. Na Sneek en Workum zijn daarom voornemens om een derde 
locatie te starten in Bolsward met één groep van 25 deelnemers. We werken aan een verdere 
verdieping van de activiteiten waarbij we denken aan sociaal emotioneel leren (SEL). Dit sluit aan bij 
de activiteiten die we op dit moment ondernemen. SEL biedt vele mogelijkheden tot verdere 
uitkristallisering van de bestaande programma’s. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot verbreding naar 
het regulier onderwijs. 
 
 
 

Tot slot 
 
Met de uitbreiding in 2019 van Weekendschool Súdwest-Fryslân naar een tweede locatie én de start 
van Studio hebben we geweldige programma’s voor alle jongeren van 10-18 jaar in de gemeente 
Súdwest-Fryslân die om welke reden dan tussen wal en schip vallen en een extra steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. De weekendschool locaties bereiken bij een volledig draaiende school per locatie 
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per schooljaar ongeveer 75 deelnemers en Studio kan per jaar zo’n 36 (nieuwe) jongeren in het 
traject opnemen. Allemaal kinderen en jongeren die gelijke kansen krijgen én een zo groot mogelijk 
kans om succesvol en zelfstandig te zijn in onze samenleving. Jongeren die meedoen in de 
maatschappij en ertoe doen. Met onze preventieve aanpak gaan we ongetwijfeld veel bereiken. We 
werken in ieder geval aan een succesvolle kansrijke(re) toekomst van zelfbewuste jongeren die 
weten wat de wereld te bieden heeft en andersom! 
 
Namens het Bestuur en alle andere betrokkenen, 
 
Koos Pot, coördinator  
Fried Didden, bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. JAARREKENING



Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen 1 436 10.417

Liquide middelen 2 128.610 6.360

129.046 16.777
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3 

Bestemmingsfonds 4 18.309 -9.068

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten

5 

3.749 941
Schulden ter zake van belastingen en pre-
mies sociale verzekeringen

6 

4.917 1.319
Overige schulden 7 102.071 23.585

110.737 25.845

129.046 16.777
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 131.195 39.122

Lasten
Kosten van grond- en hulpstoffen 14.837 -
Lonen 8 53.671 25.558
Sociale lasten 9 10.338 4.427
Overige lasten 10 24.972 17.656

Som der lasten 103.818 47.641

Saldo van baten en lasten 27.377 -8.519
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân is feitelijk en statutair gevestigd op Willem Lodewijkstraat 2, 8606 AE te
Sneek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69780498.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân bestaan voornamelijk uit het verzorgen van
schoolactiviteiten in het weekend, praktijkgerichte workshops en excursies. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Weekendschool Súdwest-Fryslân zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen (RJ 640), die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Conform RJ 640 dient de begroting te worden opgenomen in de staat van baten en lasten. De begroting wordt
echter opgesteld voor een schooljaar en niet een boekjaar. De begroting is hierdoor niet vergelijkbaar met de staat
van baten en lasten. Hierdoor is er gekozen voor het niet opnemen van de begroting. 

GRONDSLAGEN

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

De ontvangen baten zijn ontvangen ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De
ontvangen gelden zijn niet geheel besteed in het jaar waarin ze ontvangen zijn en/of zijn toegerekend. Gezien de
gelden worden ontvangen van derden en hierbij een prestatieverplichting aanwezig is, worden de gelden
opgenomen als bestemmingsfonds.
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten en overige
baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 436 -
Nog te ontvangen bedragen - 10.417

436 10.417

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2  Liquide middelen

Rabobank 128.610 6.360
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

PASSIVA 

3  Stichtingsvermogen

Bestemmings-
fonds

€

Stand per 1 januari 2019
-9.068

Mutatie uit resultaatverdeling 27.377

Stand per 31 december 2019 18.309

31-12-2019 31-12-2018
€ €

4  Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds 18.309 -9.068

2019 2018
€ €

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari -9.068 -549
Resultaatverdeling 27.377 -8.519

Stand per 31 december 18.309 -9.068

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

5  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.749 941

31-12-2019 31-12-2018
€ €

6  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 4.917 1.319

31-12-2019 31-12-2018
€ €

7  Overige schulden

Vooruitontvangen subsidie 89.583 14.737
Vooruitontvangen bedragen - 6.729
Reservering vakantiegeld 3.606 1.412
Reservering eindejaarsuitkering 707 707
Nog te ontvangen facturen 8.175 -

102.071 23.585
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
€ €

Baten

Subsidies gemeente Súdwest-Fryslân 59.737 25.263
Old Burger Weeshuis Sneek - 2.400
Kansfonds - 10.417
PW Jansen's Friesche Stichting 1.458 1.042
Alliantie Gelijke Kansen 70.000 -

131.195 39.122

2019 2018
€ €

8  Lonen

Brutolonen 46.359 22.817
Reservering vakantietoeslag 4.463 2.035
Reservering eindejaarsuitkering 2.849 706

53.671 25.558

Gemiddeld aantal werknemers

Bij de organisatie waren in 2019 gemiddeld 1,10 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018: 0,5).

2019 2018
€ €

9  Sociale lasten

Sociale lasten 10.338 4.427

2019 2018
€ €

10  Overige lasten

Overige personeelsbeloningen 5.428 3.480
Huisvestingskosten -595 1.039
Verkoopkosten 2.411 1.585
Kantoorkosten 236 168
Algemene kosten 17.492 11.384

24.972 17.656
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2019 2018
€ €

Overige personeelsbeloningen

Reiskostenvergoeding woon-werk 2.046 529
Overige kostenvergoedingen 2.700 1.650
Telefoonkostenvergoeding 180 110
Ziekengeldverzekering - 1.021
Overige personeelskosten 502 170

5.428 3.480

2019 2018
€ €

Huisvestingskosten

Huurkosten -595 1.039

2019 2018
€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.453 1.189
Representatiekosten 734 50
Reis- en verblijfkosten 224 346

2.411 1.585

2019 2018
€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 42 -
Porti - 168
Overige kantoorkosten 194 -

236 168

2019 2018
€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 6.689 5.043
Automatiseringskosten 4.739 3.448
Assurantiepremie 4.258 720
Bankkosten 196 148
Overige algemene kosten 1.610 2.025

17.492 11.384
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Sneek, 

W. Willems
Voorzitter

R. Krijnen
Bestuurder

G. Didden
Secretaris, penningmeester
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4. OVERIGE GEGEVENS
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4.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2019

Onze oordeelonthouding
Wij hebben de opdracht gekregen de jaarrekening 2019 van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân te Sneek te
controleren.

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening van de huishouding. Vanwege het belang van de
aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de jaarrekening te
kunnen baseren.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor onze oordeelonthouding
Voor de realisatie van haar doelstelling ontvangt de stichting jaarlijks subsidiebijdragen. Deze bijdragen worden
toegekend die betrekking hebben op meerdere verslagperioden en dienen naar rato van de besteding te worden
toegerekend aan het boekjaar van de stichting. Gelet op de omvang van de stichting kan de interne organisatie niet
op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid en toerekening van de baten en de daarmee
rechtstreeks samenhangende posten, die zijn opgenomen in de jaarrekening van de stichting. 

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding'
zijn wij niet in staat geweest om in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven te overwegen of
de andere informatie al dan niet:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ 640 Organisaties zonder winststreven vereist is.

Wij hebben de opdracht gekregen de andere informatie te lezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Bentacera Registeraccountants B.V. T 088-3210830 KvK nummer Onze vestigingen
Lavendelheide 17 info@bentacera.nl 0110339 Bolsward Heerenveen
Postbus 129 IBAN: NL66RABO0171716124 Btw-nummer: Dokkum Leeuwarden
9200 AC    Drachten BIC: RABONL2U NL81403150B01 Drachten Sneek
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C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKE-
NING

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Vanwege het belang van
de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest
om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Drachten, 30 september 2020

Bentacera Registeraccountants B.V.

Was getekend
T.A. Schurer RA
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