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Balans per 31 december 2018    

      

      

    31  december 2018     31 december 2017 

      

ACTIVA      

      
Vaste activa      
Materiële vaste activa 0   0  

      

      
Vlottende activa      
Overige vorderingen 2.113   363  
Debiteuren 0   19.500  

Liquide middelen 35.225   19.184  

   37.338    39.047 

        

      
Totaal activa  37.338   39.047 

        

      

Passiva      

      
Eigen vermogen      
Eigen vermogen aanvang jaar 48   -4.840  
Saldo baten lasten lopend jaar 
Bijdragen winst/verlies 

-2.161 
2.113   

4.888 
  

   0    48 

      
Kortlopende schulden      
Crediteuren 34.736   35.445  
NTB Accountantskosten 2.602   2.500  
Nog te betalen kosten 0   1.054  

      

   37.338    38.999 

        

Totaal passiva  37.338   39.047 
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Staat van Baten en Lasten over 2018     

       

 Werkelijk 2018 Begroting 2018    Werkelijk 2017 

       
Baten       
Subsidie Gemeente Den Haag 150.000  150.000  150.000  
Aanvullende subsidie Gem DH  20.000  0       22.500  

Bijdragen verlies      2.161  0  19.500  

Overige bedrijfsopbrengsten 500  0  0  

   172.661   150.000   192.000 

Lasten       
Directe kosten       
Kosten sessies bijeenkomsten 7.123  6.250  7.400  
Kosten vervoer 21.183       21.500  16.008  
Gebruiksmateriaal sponsering 0  0  0  

   28.306   27.750   23.408 

Doorberekende personeelskosten      
- De Haagse Scholen 62.054  54.000  63.075  
- Lucas Onderwijs 3.853  13.500  7.607  
- SCOH 56.578  45.000  52.809  
- Stagiaires/VOG 641  250  1.474  

   123.127  112.750   124.965 

ICT       
ICT kosten 7.108  6.500  6.406  
Inrichting leercentrums 0  0  22.500  

   7.108   6.500   28.906 

       
Overige lasten  13.927  11.800  14.341 

       
Totale lasten  172.468  158.800  191.620 

       
Saldo baten en lasten lopend jaar  193  -8.800  380 

       
Financiële baten en lasten       
Interest 0  0  0  
Bankkosten -193  -500  -190  

   -193   -500   -190 

       

Exploitatieresultaat boekjaar  0  -9.300  190 

       
Resultaten voorgaande jaren      
Aanvulling resultaat 2015   0  0  71 
Aanvulling resultaat 2016 
Aanvulling resultaat 2017  

142 
-190  

0 
0  

4.627 
0 

       

Saldo baten en lasten  -48  -9.300  4.888 
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Toelichting op de jaarrekening 

Doelstelling en activiteiten 

Stichting Playing for Success Den Haag is opgericht op 24 januari 2013. 

De stichting heeft ten doel het verbeteren van de startkwalificaties en (leer-)vaardigheden bij kinderen en jongeren 

in de regio Den Haag in een buitenschoolse leeromgeving. 

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door met name het opzetten, inrichten en besturen van een of meer ‘Playing for 

Success’ leercentra in Den Haag, met inachtneming van het “Masterplan Playing for Success Nederland”. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Gegevens PFS: 

Statutaire naam:  Stichting Playing for Success Den Haag 

Vestigingsplaats: Den Haag 

Rechtsvorm:  Stichting 

KvK nummer:  57102244 

Bestuurders:  W. Hendriks en R.K. Brons (gezamenlijk bevoegd)   

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De stichting stelt haar jaarrekening op in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en op basis van Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJK C1 “Kleine Organisaties 

zonder winststreven”. 

Tenzij in deze jaarrekening anders vermeld worden activa, passiva, baten en lasten opgenomen tegen de 

werkelijk bestede c.q. ontvangen bedragen. 

 

Materiële vaste activa 

Investeringen in vaste activa worden geheel gefinancierd vanuit ontvangen subsidies en of andere bijdragen. 

Aanschaffingen van materiële vaste activa ten behoeve van de leercentra worden ten laste van de exploitatie 

gebracht in het jaar van aanschaf. De ontvangen investeringssubsidies en andere bijdragen worden in hetzelfde 

jaar als lasten verantwoord. Hiermee wordt beoogd dat correspondeerde baten en lasten in hetzelfde financiële 

jaar worden verantwoord. 

 

Geldmiddelen 

Dit betreft het saldo per 31 december 2018 op de bankrekening van de stichting die wordt aangehouden bij de 

Rabobank Den Haag e.o. Het saldo staat ter vrije beschikking. 

 

Subsidies 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan 

de gesubsidieerde bestedingen komen en of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft 

voorgedaan. De vooruit ontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva 

opgenomen. 
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Subsidies 2018: 

- VOS-1841 €   20.000 dd. november 2018 

- VOS-1948 € 150.000 dd. januari 2018 

 

Personeel 

De stichting heeft in 2018 geen eigen personeel in dienst gehad. De personele inzet wordt geleverd door 

medewerkers die in dienst zijn van schoolbesturen in de regio. De desbetreffende schoolbesturen brengen 

hiermee gepaard gaande personele lasten aan de stichting in rekening. 

De bestuursleden van de stichting hebben hun werkzaamheden om niet verricht. Om deze reden is geen 

gedetailleerd overzicht krachtens de Wet Normering Topinkomens opgenomen. 

 

Budget vs uitgaven 

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat (2.161€). 

In de door het bestuur goedgekeurde begroting 2018 was een tekort van 9.300 begroot.  

De personele kosten blijven ook in 2018 een grillige post. Ondanks enkele maanden “niet bezette vacature” zijn de 

kosten ongeveer 10.000 hoger uitgekomen dan voorzien was. Dit zit voor het grootste deel in de hogere kosten 

van de centrummanager dan voorzien tijdens het opstellen van de begroting. 

Ook de post ICT laat een overschrijding zien van +/- 1.800 euro. (600 extra beheer en 1.200 losse opdrachten) 

Door een extra subsidie vanuit de Gemeente Den Haag van 20.000 euro is het verlies uiteindelijk op de genoemde 

2.161 uitgekomen. De drie schoolbesturen staan hier garant voor. 

 

Resultaten voorgaande jaren 

DHS moet over 2015/2016 nog 213 euro betalen om het verlies van die jaren te compenseren. Het positieve 

resultaat van 2017 van 216 euro moet nog verdeeld worden naar de drie besturen. Beide zaken zullen in 2019 

worden afgewikkeld. 

 

Resultaat dit jaar 

De drie besturen hebben de begroting 2018 vastgesteld op een tekort van 9.300 euro. Het uiteindelijke resultaat 

2018 is op 2.161 euro negatief uitgekomen en dit zal evenredig door de drie besturen gedragen gaan worden.   
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Begroting 2019 

 

 

 

Ondertekening 

Den Haag, 19 april 2019 

 

 

W. Hendricks, bestuurder                                                            R. Brons,  bestuurder 


