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2

Aan het bestuur van
Stichting Learn!
t.a.v. Mevrouw I.E. Vink-van Dam
De Wrins 4
8551 RP WOUDSEND

Samenstellingsrapport
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Learn! Samengesteld en
brengen wij u bijgaand rapport omtrent onze bevindingen.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Learn! te Utrecht bestaande uit
de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met de in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaardbare grondslagen.
ALGEMEEN
Oprichting Stichting
Stichting Learn! is op 16 november 2009 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Utrecht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Learn! bestaan voornamelijk uit het helpen en stimuleren van mensen
om een ambacht te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in
hun eigen leefomgeving inkomsten kunnen generen alsmede het stimuleren van (vak) onderwijs.
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DONATEURS VAN LEARN!
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FINANCIEEL VERSLAG
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BESTUURSVERSLAG
Het bestuur van de Learn! Foundation ziet er als volgt uit:

Bestuur Learn!
foundation

Ingrid van Dam

Ilse Vanhijfte

Paul Vink

Michiel de Boer

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

De Learn! Foundation heeft per oprichtingsdatum de Anbistatus toegekend gekregen van de
Belastingdienst.
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 VAN STICHTING LEARN! te UTRECHT
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

-

-

-

-

Liquide middelen

25.401

31.264

TOTAAL ACTIVA

25.401

31.264

31-12-2015
€

31-12-2014
€

31.264
-5.863

47.905
-16.641

25.401

31.264

-

-

25.401

31.264

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overlopende activa

PASSIVA

VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
Exploitatiesaldo boekjaar

VLOTTENDE PASSIVA
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN STICHTING LEARN! TE UTRECHT
2015
€

2014
€

Baten
Donaties

15.718

19.976

Exploitatiekosten
Bestedingen t.b.v. doelstellingen
Algemene kosten

21.512
-

36.631
15

21.512

36.646

-5.794

-16.671

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-69

29

Totaal financiële baten en lasten

-69

29

-5.863

-16.641

Exploitatieresultaat

Exploitatiesaldo
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Learn! bestaan voornamelijk uit het helpen en stimuleren van mensen
om een ambacht te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in
hun eigen leefomgeving inkomsten kunnen genereren alsmede het stimuleren van (vak-) onderwijs.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder
winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijk
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid, welke bepaald wordt via een individuele beoordeling van de
opstaande vorderingen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Baten
De baten omvatten alle opbrengsten uit donaties van derden en overige baten.
Bedrijfslasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Totaal financiële basten en lasten
De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het
boekjaar. De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING LEARN! TE UTRECHT
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2015

31-12-2014

4.109
21.292

10.725
20.539

25.401

31.264

2015
€

2014
€

31.264
-5.863

47.905
-16.641

25.401

31.264

Liquide middelen
Rabobank
Rabobank Bedrijfstelerekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting

EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
Saldo per 1 januari
Bij: Exploitatiesaldo boekjaar

11

OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Vooruitlopend op het besluit van de Raad van Bestuur is voorgesteld het exploitatiesaldo over het
boekjaar 2015 van € -5.863 toe te voegen aan de overige reserves.
Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van de Stichting.
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ACTIVITEITEN FONDSWERVING, MARKETING EN PR IN HET BOEKJAAR 2015

Jaarverslag 2015
ALGEMEEN
Oprichting Stichting
Stichting Learn! is op 16 november 2009 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Utrecht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Learn! (handelend onder de naam Learn! Foundation) bestaan
voornamelijk uit het helpen om kansarme kinderen onderwijs te ontvangen door mogelijkheden en
middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in hun eigen leefomgeving inkomsten kunnen generen.
Wij verwijzen u naar ons beleidsplan dat te vinden is op onze website.
2015
Het bestuur heeft het jaar 2015 ervaren als een succesvol projectjaar. Het jaar heeft in het teken
gestaan van het intensiveren van de samenwerking met Lifting the Barriers (LIBA). De uitstekende
contacten met deze in Kilifi (Kenia) gevestigde organisatie, alsmede hun zaakwaarneming ter plaatse
door mevrouw jacque Kahura, zorgen voor een goede continuïteit en monitoring van onze lopende
projecten.
Hierdoor wordt de community maximaal betrokken bij alle projecten en worden de beschikbare
fondsen op een zeer verantwoorde manier besteed. Hierbij gaan wij uit van de vraag die uit de
community komt. De Learn! Foundation betracht altijd een terughoudende rol als het gaat om het
initiëren van projecten. Op deze wijze vergroten wij de betrokkenheid van de lokale bevolking bij ons
werk.

De projecten die wij in 2015 uitgevoerd hebben zijn:
-

Bofa primary school in Kilfi
Makonjemare primary school in Vitengeni (Kilifi region)
Uniformen ten behoeve van beide scholen laten produceren door lokale naaisters
W.I.S.H. project (Weekend inclusive School Holidays): buitenschoolse opvang voor
straatarme kinderen zodat zij niet aan hun lot overgelaten zijn.

Het geplande projectbezoek van oktober 2015 is uitgesteld tot februari 2016.
Daarnaast was het bestuur verheugd over een aantal (particuliere) initiatieven welke genomen zijn,
zoals
-

Collecte van de oecumenische jeugdraad t.b.v. Learn! Foundation
De organist van de kerk die zijn bezoldiging heeft geschonken
Vastenactie op de Katholieke Basisschool Bonifatius te Woudsend
Paasmarkt op de Bonifatiusschool te Woudsend
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-

Uitgeverij Royal Jongbloed uit Heerenveen die Engelstalige boeken beschikbaar heeft gesteld
Deelname van de Learn! Foundation aan de Milleniumloop IJlst ten behoeve van het Hunger
project.

Een ander feit dat wij specifiek willen benoemen is dat Jacque Kahura, onze vaste contactpersoon
van LIBA, genomineerd was voor de prestigieuze Global Teacher Prize.

Uit > 5.000 inzendingen behoorde Jacque Kahura tot de top 10 finalisten en werd zij uitgenodigd om
de finale bij te wonen in Dubai. Ons bestuur is (voor eigen rekening) eveneens naar Dubai gereisd om
support te bieden aan LIBA en heeft daarmee ook de Learn! Foundation op de kaart kunnen zetten.
Meer over haar achtergrond, zie: https://youtu.be/75PelHFCRmk
Onze donateurs en de projectomschrijvingen worden op de website uitvoerig beschreven.

Organisatie
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2015 niet gewijzigd. Twee bestuursleden hebben te kennen
gegeven om in 2016 vervangen te willen worden.
De organisatiestructuur en de wijze van omgaan met projectvoorstellen en de invulling daarvan, zijn
ongewijzigd gebleven.
Financiën
We sluiten 2015 positief af. Wij hebben gemeend financiële reserves te moeten creëren om
zodoende langlopende projecten te kunnen blijven financieren om hiermee de continuiteit van de
projecten te waarborgen.
Bezoldiging bestuur
Alle bestuursleden werken ‘om niet’ en ontvangen derhalve geen bezoldiging voor het werk dat zij
verrichten. De reizen die gemaakt zijn om de projecten te bezoeken, worden privé gefinancierd en
niet door de stichting vergoedt. Op deze manier komt elke gedoneerde euro ten goede van de
projecten.
Vooruitblik 2016
Dit jaar zal in het teken staan van het inluiden van een volgende fase. Dit is ingegeven door de
belangstelling en het succes van de afgelopen periode.
-

-

De Learn! Foundation is zich ervan bewust dat de organisatie verder afgestemd moet worden
op een waarborging van de afspraken die binnen de projectplannen gemaakt zijn. Dit in het
belang van de continuiteit die wij nastreven.
De profielschetsen van de bestuursfuncties worden herijkt.
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-

Marketing en communicatie wordt aangescherpt. Wij zullen hiertoe een professionele
organisatie vragen om ons hierbij te ondersteunen.
De website zal worden aangepast c.q. vernieuwd.
In het kader van Fondsenwerving zullen er in 2016 diverse professionele bijeenkomsten
worden bijgewoond om onze kennis én ons netwerk uit te breiden.

Woudsend, maart 2016.

Ingrid van Dam,
Voorzitter
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