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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Leonardus Stichting

T.a.v. Het bestuur

Heerschaphorst 15

7531 JN  ENSCHEDE

Hengelo (Ov), 23 maart 2021

Betreft: Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Borkent & Partners Accountant Adviseurs

J.P. Borkent RA RB

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

gegevens.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren

van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor

financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De jaarrekening van Leonardus Stichting te Hengelo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over

2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Leonardus Stichting.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel

te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

Statutenwijziging

Anbi

Blijkens de akte d.d. 28 juli 1989 werd de stichting Leonardus Stichting per genoemde datum opgericht.

In de beschikking van 20 september 2007 heeft de belastingdienst de stichting aangemerkt als een "Algemeen

Nut Beogende Instelling" (ANBI). In een door de belastingdienst afgegeven verklaring van hoedanigheid d.d.

22 augustus 2019 is deze status bevestigd.

De statuten zijn 27 juni 2018 voor het laatst gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld.

- Mevrouw J.C.M. Sluiter, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders;

- De heer K.B. Tijhuis, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders;

- Mevrouw J.C. Adolfsen, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Het bestuur bestaat uit:

- De heer L.A. Keijzer, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders;
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1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 1.359 269

Liquide middelen 1.458.402 1.519.795

Liquiditeitssaldo 1.459.761 1.520.064

Af: kortlopende schulden 2.963 11.400

Werkkapitaal 1.456.798 1.508.664

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 1.456.798 1.508.664

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 1.456.798 1.508.664
1.456.798 1.508.664

Hoogachtend,

Borkent & Partners Accountant Adviseurs

J.P. Borkent RA RB

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Wij vertrouwen er op hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn

wij gaarne bereid.

31 december 201931 december 2020

Het werkkapitaal per 31 december 2020 (zijnde het saldo van de vlottende activa minus het saldo van de

kortlopende schulden) is ten opzichte van 31 december 2019 gedaald met € 51.866.
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2.  BESTUURSVERSLAG



Leonardus Stichting

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Organisatiestructuur

Bestuur en Raad van Toezicht

Speerpunten bestuur

Financiën

De focus van de stichting ligt in 2020 op onderwijs en geloofsgemeenschappen. Zo hebben we projecten voor

jongeren in het onderwijs geïnitieerd en financieel gesteund. Zoals vorig jaar aangekondigd hebben we een

theaterproductie van en voor jongeren gefinancierd alsmede projecten gericht op ‘bildung’. We hebben de

relevantie en noodzaak hiervan getoetst aan ca. 50 professionals uit de doelgroep. Wij zijn gelukkig met de

uitkomsten waardoor we ons de komende jaren op soortgelijke projecten voor onze doelgroepen kunnen

focussen. 

De vindbaarheid en identiteit van de stichting blijft een aandachtspunt. Door de corona-situatie hebben we

aanmerkelijk minder activiteiten kunnen ontwikkelen dan gepland. Met name bij geloofsgemeenschappen. Dit

loopt vermoedelijk door tot eind 2021. Dat is een tegenvaller waardoor een aantal plannen uitgesteld moeten

worden. Er blijven wel projecten lopen maar de groei van ons maatschappelijke netwerk en relaties blijft

hierdoor wat achter.

Wij financierden in 2020 substantiële projecten en we hebben schenkingen gedaan. De voorbereidingen

hiervan lagen in de afgelopen jaren. Mede door deze gunstige uitkomsten van projecten kan het bestuur meer

aandacht besteden aan soortgelijke projecten en verspreiding van deze maatschappelijke instrumenten in

onderwijs en elders. In 2021 zullen we onze focus herijken en waar gewenst verder aanscherpen.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter / penningmeester (de heer L.A. Keijzer), een secretaris (mevrouw

J.C.M. Sluiter) en twee bestuursleden (de heer K.B. Tijhuis en mevrouw J.C. Adolfsen). De voorzitter vervult

tijdelijk de rol van penningmeester. De heren T.J. Keijzer, L.J. Keijzer en mevrouw R.I. van Kempen -

Keijzer zijn de leden van de Raad van Toezicht.

Leonardus Stichting, statutair gevestigd te Hengelo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 41030160 Voor een omschrijving van de doelstelling van de Stichting wordt verwezen naar de

paragraaf 'activiteiten' op pagina 14 van dit rapport.

In 2020 heeft de stichting haar ombuiging van doelstelling & activiteiten, bestuur en statuten voltooid. De uit

de nieuwe statuten blijkende doelstelling is geëffectueerd door onder meer innovatie op activiteiten. Dit

activiteitenplan is in 2020 geheel uitgerold met een voor de stichting aantrekkelijk maatschappelijk resultaat.

De organisatiestructuur alsook de samenstelling van de Raad van Toezicht is ongewijzid gebleven ten

opzichte van voorgaand jaar. Het bestuur is met ingang van juli 2020 uitgebreid van 3 naar 4 bestuursleden.

Naast 3 vaste adviseurs, wordt gebruik gemaakt van een breed contactennetwerk van pastoraal werkers,

bisdom en onderwijsinstellingen. De stichting heeft geen personeel in dienst. Er is een Raad van Toezicht van

3 leden.
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Leonardus Stichting

2.1  Bestuursverslag

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Effecten coronavirus

Enschede, 23 maart 2021

Het bestuur:

De heer L.A. Keijzer Mevrouw J.C.M. Sluiter

(Voorzitter / Penningmeester) (Secretaris)

De heer K.B. Tijhuis Mevrouw J.C. Adolfsen

(Lid bestuur) (Lid bestuur)

De Stichting heeft verder geen noemenswaardige (financiële) verplichtingen en gelet op de huidige liquiditeits-

en vermogenspositie is de stichting financieel gezond.

Zoals eerder aangegeven hebben de besluiten van de overheid aangaande sociale omgang en openbare orde

vanwege het coronavirus flinke gevolgen voor onze activiteiten, maar in mindere mate voor de projecten die

wij financierden. Het treft vooral onze bekendheid en onze netwerken, daar zullen we, na de ‘openstelling’

van de samenleving met hernieuwde energie aan werken.
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3.  JAARREKENING



Leonardus Stichting

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 1.359 269

1.359 269

Liquide middelen 1.458.402 1.519.795

Totaal activazijde 1.459.761 1.520.064

31 december 2020 31 december 2019
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Leonardus Stichting

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves 1.456.798 1.508.664

1.456.798    1.508.664    

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 79 2.061

Overige schulden 2.884 9.339

2.963 11.400

Totaal passivazijde 1.459.761 1.520.064

31 december 2020 31 december 2019
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Leonardus Stichting te Enschede

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving 2.367 - -

Baten 2.367 - -

Verstrekte giften 35.867 58.000 20.609

Overige lasten - - 12.930

Activiteitenlasten 35.867 58.000 33.539

Saldo -33.500 -58.000 -33.539

Overige opbrengsten - - 24.700

Bruto exploitatieresultaat -33.500 -58.000 -8.839

Stichtingskosten 3.469 6.500 4.801

Algemene kosten 14.732 21.750 20.554

Beheerslasten 18.201 28.250 25.355

Exploitatieresultaat -51.701 -86.250 -34.194

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 45 - 349

Rentelasten en soortgelijke kosten -210 -550 -185

Som der financiële baten en lasten -165 -550 164

Resultaat -51.866 -86.800 -34.030

Resultaat -51.866 -86.800 -34.030

Bestemming resultaat:

Overige reserves -51.866 -86.800 -34.030
-51.866 -86.800 -34.030
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Leonardus Stichting te Enschede

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-

zonder winststreven' (RJK C1).

De doelstelling van Leonardus Stichting wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel de kennis van en het leven volgens het Christelijk geloof te vergroten in de

samenleving en hierdoor:

a. te trachten het proces van afnemende kennis waar mogelijk, te keren, het christelijk gedachtegoed in stand

te houden en proberen uit te bouwen;

b. te bereiken dat er een brede basis blijft voor bloei van religieuze activiteiten; en

c. te bewerkstelligen dat de bijhorende normen en waarden een onderdeel blijven van de samenleving.

Leonardus Stichting, statutair gevestigd te Hengelo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 41030160.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Leonardus Stichting 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, 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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar.
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Leonardus Stichting te Enschede

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen

zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de

stichting is opgericht.

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.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, 

subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

 - 15 -



Leonardus Stichting te Enschede

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van

de desbetreffende activa en passiva.
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Leonardus Stichting

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 1.331 -

Te ontvangen rente 28 269
1.359 269

Liquide middelen
Rekening courant ABN AMRO Bank 334.394 396.073

Charitas spaarrekening ABN AMRO Bank 286.300 286.283

Vermogens spaarrekening ABN AMRO Bank 837.708 837.439
1.458.402 1.519.795

Over de liquide middelen kan direct worden beschikt.
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Leonardus Stichting

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2020 2019

€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 1.508.664 1.542.694

Bestemming resultaat boekjaar -51.866 -34.030

Stand per 31 december 1.456.798 1.508.664

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 79 2.061

Overige schulden
Bijdragen Stichting Missa in Mysterium - 7.500

Te betalen accountantskosten 1.884 1.839

Te betalen bestuursvergoeding 1.000 -
2.884 9.339

Toelichting toegezegde bijdragen

Stichting Missa in Mysterium

Deze stichting heeft in 2019 tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan onze inspiratiedag. In 2019 was

hiertoe een bedrag groot € 15.000 toegezegd aan deze Stichting. De betaling hiervan is 50/50 verspreid over

de jaren 2019 en 2020.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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Leonardus Stichting te Enschede

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving

Ontvangen giften 2.367 - -

Verstrekte giften
Totale giften boekjaar begroot - 58.000 -

Onderwijs, ROC van Twente / Greijdanus College 31.707 - -

Nieuw Sion, klooster experience 2.160 - -

Dominicanen klooster 1.500 - 1.500

Diaconie Protestantse Gemeente Goor - - 900

RK Parochie Maria Vlucht - - 1.300

Lumen Christi - - 1.200

Stichting Missa in Mysterium - - 15.000

Diversen 500 - 709
35.867 58.000 20.609

Overige lasten
Organisatiekosten Inspiratiedag - - 11.513

Diverse onkosten Inspiratiedag - - 1.417
- - 12.930

Overige opbrengsten

Vrijval diverse toezeggingen oude jaren - - 24.700

Stichtingskosten
Vergaderkosten 1.194 3.500 2.257

Kosten automatisering 810 200 33

Kosten website 794 1.500 1.573

Onkosten bestuur 503 - -

Contributies en abonnementen - 300 87

Overige stichtingskosten 168 1.000 851
3.469 6.500 4.801
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Leonardus Stichting te Enschede

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Algemene kosten
Bestuursvergoedingen 12.000 15.000 15.632

Accountantskosten 1.885 2.000 1.839

Zakelijke verzekeringen 847 750 732

Advieskosten - 2.500 2.351

Juridische kosten - 1.500 -
14.732 21.750 20.554

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate bank 45 - 349

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 210 550 185

 - 20 -



Leonardus Stichting

4.1  Ondertekening

De heer L.A. Keijzer Mevrouw J.C.M. Sluiter

(Voorzitter / Penningmeester bestuur) (Secretaris bestuur)

De heer K.B. Tijhuis Mevrouw J.C. Adolfsen

(Lid bestuur) (Lid bestuur)

De heer T.J. Keijzer De heer L.J. Keijzer

(Lid Raad van Toezicht) (Lid Raad van Toezicht)

Mevrouw R.I. van Kempen - Keijzer

(Lid Raad van Toezicht)

Ondertekening van de jaarrekening 2020 van de Leonardus Stichting, zoals deze is opgesteld door Borkent &

Partners Accountant Adviseurs, gedateerd 23 maart 2021 en sluitend met een resultaat van € -51.866:
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