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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Leonardus Stichting

T.a.v. Het bestuur

Heerschaphorst 15

7531 JN  ENSCHEDE

Hengelo (Ov), 29 april 2022

Betreft: Jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2021 vormen, 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

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 2021 en de staat van baten en lasten over

2021 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.

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.
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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.Ch. Adolfsen, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders;

Het bestuur bestaat uit:

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

- Mevrouw I.G. Bonke, gezamenlijk bevoegd me andere bestuurders.

- Mevrouw M. Litjes, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders;
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1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen - 1.359

Effecten 523.474 -

Liquide middelen 963.775 1.458.402

Liquiditeitssaldo 1.487.249 1.459.761

Af: kortlopende schulden 3.011 2.963

Werkkapitaal 1.484.238 1.456.798

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 1.484.238 1.456.798

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 1.484.238 1.456.798
1.484.238 1.456.798

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 202031 december 2021

Het werkkapitaal per 31 december 2021 (zijnde het saldo van de vlottende activa minus het saldo van de

kortlopende schulden) is ten opzichte van 31 december 2020 gestegen met € 27.440.
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2.  BESTUURSVERSLAG



Leonardus Stichting

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Organisatiestructuur

Bestuur en Raad van Toezicht

Speerpunten bestuur
De strategievorming in het voorjaar van 2021 is de belangrijkste stap geweest van vorig jaar met als doel de

komende jaren focus aan te brengen op 3 werkgebieden:

          • Levenbeschouwing in onderwijs

          • Theater in Educatie

          • Activiteiten vanuit Kloosters

Het effect werd zichtbaar in het voorjaar van 2022 met drie oriënterende bijeenkomsten op elk focusgebied.

Daarmee moet ieder focusgebied verder actief worden uitgebouwd en de bekendheid van onze stichting

toenemen. 

We handelen naar deze focusgebieden, mede blijkend uit de website. Uiteraard zijn er allerlei projecten

geïnitieerd die met wisselend tempo uit de startblokken komen. Het onderwijs in Nederland waarop wij

grotendeels focussen is dubbeldruk maar in 2022 komen alle door ons voorbereide activiteiten op gang.

Voor de uitrol van de strategie is ook de focus van de bestuursleden aangepast en het bestuur is om deze reden

uitgebreid. Het bestuur vormt koppels en heeft externe hulp ingeschakeld om de focusgebieden in 2022 verder

uit te rollen.

De financiering in 2021 op de aangekondigde substantiële projecten is sterk achter gebleven. We hebben

ruwweg een kwart kunnen realiseren van de plannen. Mede daarom hebben we in het najaar donaties gedaan

aan diverse initiatieven die gedeeltelijk buiten onze focusgebieden liggen om onze maatschappelijke

doelstelling enigszins te kunnen waarmaken.

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

J.C.M. Sluiter) en vier bestuursleden (de heer K.B. Tijhuis, mevrouw J.Ch. Adolfsen, Mevrouw M. Litjes en

mevrouw I.G. Bonke). 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 opgezet en de activiteiten zijn, weliswaar met wat vertraging vanwege Corona,

gestart.

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

opzichte van voorgaand jaar. Het bestuur is medio 2021 uitgebreid van 4 naar 6 bestuursleden. 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, 29 april 2022

Het bestuur:

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

(Voorzitter / Penningmeester) (Secretaris)

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

(Lid bestuur) (Lid bestuur)

Mevrouw M. Litjes Mevrouw I.G. Bonke

(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 gehad voor onze projecten. We hebben ongeveer de helft van onze

geplande uitgaven gerealiseerd. De gewenste activiteiten zijn grotendeels wel intact gebleven waardoor we

vanaf maart 2022 kunnen starten met allerlei activiteiten op onze aangescherpte focusgebieden.
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3.  JAARREKENING



Leonardus Stichting

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen - 1.359

- 1.359

Effecten 523.474 -

Liquide middelen 963.775 1.458.402

Totaal activazijde 1.487.249 1.459.761

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves 1.484.238 1.456.798

1.484.238    1.456.798    

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 1.061 79

Overige schulden 1.950 2.884

3.011 2.963

Totaal passivazijde 1.487.249 1.459.761

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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Leonardus Stichting te Enschede

3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving - - 2.367

Baten - - 2.367

Projecten en Donaties 27.410 26.000 35.867

Activiteitenlasten 27.410 26.000 35.867

Bruto exploitatieresultaat -27.410 -26.000 -33.500

Stichtingskosten 3.744 7.550 3.469

Algemene kosten 18.555 21.750 14.732

Beheerslasten 22.299 29.300 18.201

Exploitatieresultaat -49.709 -55.300 -51.701

Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten 82.845 - -

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 45

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.696 -550 -210

Som der financiële baten en lasten 77.149 -550 -165

Resultaat 27.440 -55.850 -51.866

Resultaat 27.440 -55.850 -51.866

Bestemming resultaat:

Overige reserves 27.440 -55.850 -51.866
27.440 -55.850 -51.866
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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 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.

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).
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Leonardus Stichting te Enschede

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Effecten

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele

waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winst- en

verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden

eveneens onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de winst- en

verliesrekening verwerkt.

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.

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan één jaar. Kortlopende schulden

worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde benadert de nominale

waarde vanwege het kortlopende karakter van de schuld.
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Leonardus Stichting te Enschede

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

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

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde verzekeringspremie - 1.331

Te ontvangen rente - 28
- 1.359

Beurswaarde 31-12-2021 31-12-2020

€ € €

Effecten

DVB Duurzaam Beleggen Mandaat 523.474 523.474 -

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen
Rekening courant ABN AMRO Bank 908.976 334.394

Charitas spaarrekening ABN AMRO Bank - 286.300

Vermogens spaarrekening ABN AMRO Bank - 837.708

Vermogensbeheer rekening ABN AMRo Bank 54.799 -
963.775 1.458.402

Over de liquide middelen kan direct worden beschikt.

De effectenportefeuille bestaat uit bedrijven die de focus hebben op duurzaamheid.
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Leonardus Stichting

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020

€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 1.456.798 1.508.664

Bestemming resultaat boekjaar 27.440 -51.866

Stand per 31 december 1.484.238 1.456.798

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.061 79

Overige schulden
Te betalen accountantskosten 1.950 1.884

Te betalen bestuursvergoeding - 1.000
1.950 2.884

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 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

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving

Ontvangen giften - - 2.367

Projecten en Donaties
Totale kosten voor projecten en donaties begroot - 26.000 -

Focusgebied bezinning & inspiratie 6.500 - 3.660

Focusgebied Theater in Educatie - - 10.000

Focusgebied Levensbeschouwing in Onderwijs 10.200 - 21.707

Donaties 10.710 - 500
27.410 26.000 35.867

Stichtingskosten
Vergaderkosten 819 3.500 1.194

Kosten automatisering 751 1.000 810

Kosten website 802 1.500 794

Onkosten bestuur 977 250 503

Contributies en abonnementen - 300 -

Kantoorbenodigdheden 22 - -

Portokosten 220 - -

Overige stichtingskosten 153 1.000 168
3.744 7.550 3.469

Algemene kosten
Bestuursvergoedingen 12.000 15.000 12.000

Accountantskosten 1.950 2.000 1.885

Zakelijke verzekeringen 605 750 847

Advieskosten (Focusgebied Theater in Educatie) 4.000 2.500 -

Juridische kosten - 1.500 -
18.555 21.750 14.732

De indeling van de projecten en donaties is gebaseerd op de in 2021 vastgestelde focusgebieden. Zie voor een

nadere toelichting het bestuursverslag. De vergelijkende cijfers van de projecten en donaties uit 2020 zijn

hierop aangepast.
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Leonardus Stichting te Enschede

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa

behoren en van effecten
Dividend en rente effectenportefeuille 5.093 - -

Koersresultaten effectenportefeuille 77.752 - -
82.845 - -

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate bank - - 45

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelast rekening courant banken 898 - -

Provisie- en bankkosten 4.798 550 210
5.696 550 210

Van het totale verantwoorde koersresultaat over 2021 ad € 77.752 is € 10.819 gerealiseerd in 2021. 
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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.Ch. Adolfsen

(Lid bestuur) (Lid bestuur)

Mevrouw M. Litjes Mevrouw I.G. Bonke

(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 2021 van de Leonardus Stichting, zoals deze is opgesteld door Borkent &

Partners Accountant Adviseurs, gedateerd 29 april 2022 en sluitend met een resultaat van € 27.440:
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	Client IP: 145.131.228.12, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by mariska.litjes@leonardusstichting.nl, ID: 7b2595ea-01e7-4b27-9835-7f658b3e7229


		2022-05-23T18:35:23+0200
	Client IP: 82.75.1.131, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by l.keijzer@leonardusstichting.nl, ID: c5f0fee9-05a4-49c6-8c7c-d0c866b6c158


		2022-05-23T17:45:01+0200
	Client IP: 62.165.76.8, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by borkent@borkentenpartners.nl, ID: iM1whLf2fKER


		2022-05-29T16:45:45+0200
	Client IP: 84.80.14.130, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by j.adolfsen@leonardusstichting.nl, ID: bfaac56c-e546-4032-83e7-4aec51ca4365


		2022-06-08T14:44:47+0200
	Client IP: 217.120.180.41, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by renatekeijzer@hotmail.com, ID: 2fc66d21-53a4-4927-9668-37b331ac4999


		2022-06-07T09:08:30+0200
	Client IP: 77.222.92.29, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by i.bonke@leonardusstichting.nl, ID: 12b27c82-4088-44e5-abcb-bdd953c2bea6


		2022-06-07T15:18:56+0200
	Client IP: 145.131.228.12, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by mariska.litjes@leonardusstichting.nl, ID: 7b2595ea-01e7-4b27-9835-7f658b3e7229


		2022-05-23T17:45:01+0200
	Client IP: 62.165.76.8, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by borkent@borkentenpartners.nl, ID: iM1whLf2fKER


		2022-05-23T18:35:23+0200
	Client IP: 82.75.1.131, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by l.keijzer@leonardusstichting.nl, ID: c5f0fee9-05a4-49c6-8c7c-d0c866b6c158


		2022-06-07T09:08:30+0200
	Client IP: 77.222.92.29, Transaction ID: JHcvmg2hl1MnJgWIDpxcS3VZwLU=
	ValidSign
	E-SIGNED by i.bonke@leonardusstichting.nl, ID: 12b27c82-4088-44e5-abcb-bdd953c2bea6




