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Balans per 31 december 
in €

ACTIVA 2019 2018

Liquide middelen 4.045 4.748

------------ ------------
4.045 4.748

======= =======
PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves 4.748 4430
Resultaat boekjaar -703 318

------------ ------------
4.045 4.748

------------ ------------
4.045 4.748

======= =======

Staat van baten en lasten over 2019 2018
in €

BATEN

Donaties 1.100 500

LASTEN

Uitgegeven aan doelstelling stichting 0 0
Voorbereidende kosten online remedial teaching 1.632 0
Algemene kosten 51 41
Bankkosten 120 141

------------ ------------
Totaal lasten 1.803 182

------------ ------------
Netto resultaat -703 318

======= =======



Stichting Remedial Teaching Helmond

pag 4 van 5

Toelichting en grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de remedierende begeleiding van 
kinderen buiten het reguliere basisonderwijs voor wat beteft het verbeteren van de leergebieden
zoals splelling, lezen en rekenen ( ookwel genoemd: remedial teaching), doch uitsluitend 
ten behoeve van kinderen waarvan de ouder(s) niet of in beperkte mate in staat is/zijn een eigen
bijdrage te leveren en waarvan het reguliere onderwijs niet of in onvoldoende mate onder-
steuning geeft ter zake hiervoor omschreven verbetering.

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur. De leden ontvangen geen beloning.
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

In 2018 is nagenoeg het gehele bestuur afgetreden. Het nieuwe bestuur is bezig met het zich
oriënteren op de toekomst van de stichting, waarbij met name gekeken wordt naar mogelijkheden 
om met behulp van ICT online remedial teaching  hulp mogelijk te maken.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur van de stichting, overeenkomstig 
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend
zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Waardering van de activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
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Eigen vermogen
Overige reserves
De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven, maar 
die eveneens zullen worden besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Grondslagen resultaatbepaling

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Uitgegeven aan doelstelling van de stichting
Hieronder worden opgenomen de bedragen die betaald zijn aan ingehuurde Remedial Teachers.

Toelichting op de balans

Liquide middelen
Deze staan ter vrije beschikking van de stichting

Overige reserves
31-12-2019 31-12-2018

Stand begin boekjaar 4.748 4.430
Bestemming resultaat boekjaar -703 318

------------ ------------
Stand einde boekjaar 4.045 4.748

======= =======

Toelichting op de staat van baten en lasten

Voorbereidende kosten online remedial teaching
Aankoop chromebooks 1087 0
Training Online Remedial Teaching 545 0
 ------------ ------------

1.632 0
======= =======

Algemene kosten
Diverse algemene kosten 0 0
Website 51 41

------------ ------------
51 41

======= =======

Helmond, 13 februari 2020

Jan van den Heuvel Francy van den Heuvel-van Stiphout

Ben Goossens Toon Dingen


