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Stichting Playing for Success Den Haag

Balans per 31 december 2020

31 december 2020 31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa o o

Vlottende activa
Overige vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen

o
o

41.594
41.594

o
o

26.248
26.248

Totaal activa 41.594 26.248

Passiva

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

o
o
o

o

o
o
o

o

Kortlopende schulden
Crediteuren
NTB Accountantskosten
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen gelden

9.230
3.250

20.609
8.505

41.594

10.653
3.250

10.840
1.505

26.248

Totaal passiva 41.594 26.248
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Stichting Playing for Success Den Haag

Staat van Baten en Lasten over 2020

Werkelijk 2020 Begroting 2020

Baten
Subsidie Gemeente Den Haag
Aanvullende subsidie Gem DH
Bijdragen verlies
Overige bedrijfsopbrengsten

Lasten
Directe kosten
Kosten sessies bijeenkomsten
Kosten vervoer
Gebruiksmateriaal sponsering

Doorberekende personeelskosten
- De Haagse Scholen
- Lucas Onderwijs
-SCOH
- StagiairesA/OG

ICT
ICT kosten
Inrichting leercentrums

Overige lasten

Totale lasten

Saldo baten en lasten lopend jaar

Financiële baten en lasten
Interest
Bankkasten

Exploitatieresultaat boekjaar

Resultaten voorgaande jaren

172.383
o
o
o

7.330
14.115

o

53.543
13.649
63.509

398

172.383

21.445

6.583
o

131.099

6.583

13.040

172.167

216

o
-216

-216

o

o

180.000
o
o

5.000

6.250
32.000

o

67.500
6.500

60.000
250

5.000
o

o
-500

185.000

38.250

134.250

5.000

12.300

189.800

-4.800

-500

-5.300

o

Werkelijk 2019

176.530
o
o
o

9.791
16.845

o

64.893
6.526

57.831
o

4.927
o

o
-195

176.530

26.636

129.250

4.927

15.522

176.335

195

-195

o

o

Saldo baten en lasten o -5.300 o
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Stichting Playing for Success Den Haag

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:
Vestigingsplaats:
Rechtsvorm:
KvK nummer:
Bestuurders:

Stichting Playing for Success Den hlaag
Den hlaag
Stichting
57102244
W. Hendriks, R.K. Brons en H. de Bruijn (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
zander 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 2020 op de bankrekening van de stichting die wordt aangehouden bij de
Rabobank Den htaag 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.

Subsidie 2020:
ABBA/SVL/289 € 180.000 dd. 1 1 februari 2020
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Stichting Playing for Success Den Haag

Personeel

De stichting heeft in 2020 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 versus uitgaven

hletjaar 2020 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat ( 7.617€).

In de door het bestuur goedgekeurde begroting 2020 was een tekort van 5.300 euro begroot.

Door de corona pandemic zijn veel activiteiten niet doorgegaan en hierdoor zijn de kosten van onder andere het
vervoer fors lager dan begroot (-17.000 euro). De personele kosten zijn per saldo 3.000 euro lager dan begroot.
Door het zwangerschapsverlof van N. Pont is de post DHS -14.000 euro lager en SCOH/Lucas + 11.000 euro
hoger uitgevallen.

Resultaat dit jaar

Het positieve resultaat zal conform de voorwaarden terug vloeien naar de Gemeente Den hlaag. De bijdrage 2020
is daarom verlaagd met het resultaat en het terug te storten bedrag is opgenomen onder de nog te betalen kosten.

Begroting 2021

De begroting van 2021 laat nog een groot verlies zien (-16.850 euro).
Dit komt voornamelijk door de voorgenomen uitbreiding met een derde locatie en meerdere groepen.

PFS probeert door middel van extra externe sponsering het verlies nog verder te verkleinen in 2021. Voor het
overblijvende tekort staan de drie schoolbesturen weer garant.
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Stichting Playing for Success Den Haag

Begroting 2021
begroting | begroting

2020 2021
inkomsten

l bijdrage gemeente 1800001 180000
2 sponsoring 5000 12000

totaal inkomsten 1850001 192000
uitgaven

l personeelskosten
a centrummanager 67500 71500
b leerkrachten 66500 82000

c stagiaires / coaching 250 250
d I vrijwilligersvergoeding o o
2 vervoer 32000 18000
3 verbruiksmateriaal 2750 2750

4
gebruiksmateriaal
deelnemers 3500 3500

5 l iet
a contract beheer 5000 5000

b
telefonie, licenties,

website 750 800

c reservering o o
6 l afscheid leerlingen 1000 1000

7 l voorlichting o o
8 l schoonmaak o o
9 l verzekeringen 750 750

10 l bijdrage PFS landelijk 1500 1500
11 accountant 3500 3500

12
financiële
administratie 4800 4800

13 l diversen, onvoorzien 500 o
14 l Advies en onderzoek o 1500
15 Huisvesting o 12000

totaal uitgaven 1903001 208850
saldo inkomsten -
uitgaven -5.300 -16.850

Ondertekening

Den Haag, 1 april 2021

W. Hendricks, bestuurder R. Brons, bestuurder hl. de Bruijn, bestuurder
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