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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Leonardus Stichting

T.a.v. Het bestuur

Heerschaphorst 15

7531 JN  ENSCHEDE

Hengelo (Ov), 25 april 2019

Betreft: Jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Borkent & Partners Accountant Adviseurs

J.P. Borkent RA RB

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.

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. 

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 de 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.

De jaarrekening van de 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 2018 en de staat van baten en

lasten over 2018 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
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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).

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.

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 731 3.112

Liquide middelen 1.568.502 1.041.464

Liquiditeitssaldo 1.569.233 1.044.576

Af: kortlopende schulden 26.539 69.700

Werkkapitaal 1.542.694 974.876

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa - 244.386

- 244.386

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 1.542.694 1.219.262

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 1.542.694 1.137.997

Voorzieningen - 81.265
1.542.694 1.219.262

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 201731 december 2018

Het werkkapitaal per 31 december 2018 (zijnde het saldo van de vlottende activa minus het saldo van de

kortlopende schulden) is ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 567.818.
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2.  BESTUURSVERSLAG



Leonardus Stichting

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Organisatiestructuur

Bestuur en Raad van Toezicht

Speerpunten bestuur
Het bestuur organiseert in de jaren 2018 tot en met 2020 de omschakeling van ‘oud naar nieuw’. Een nieuwe

strategie is in de maak middels ‘ronde tafels’ met onze vaste adviseurs. Hieruit komen in de komende jaren, in

ieder geval projecten gericht op jongeren in het onderwijs voort. Dat wordt qua financieringsomvang onze

belangrijkste target. 

De vindbaarheid en identiteit van de stichting speelt ons momenteel nadrukkelijk parten. Zo hebben wij

moeite met het vinden van meer geschikte bestuursleden. Met de uitvoering van de nieuwe activiteiten zou de

bekendheid moeten toenemen, maar die bekendheid vraagt op haar beurt om kundige bestuursleden. Om deze

reden besteden we nu extra energie (en kosten) in zaken die de noodzakelijke vindbaarheid en identiteit van de

stichting moeten verbeteren. Zo gaan we in 2019 alvast kleinere projecten financieren, laten we een website

bouwen en gaan we een grotere ronde tafel bijeenkomst organiseren. 

Het bestuur is in 2018 gewijzigd qua samenstelling en competenties naar voornamelijk mensen ‘uit het

werkveld’. Het nieuwe bestuur kent een voorzitter (de heer L.A. Keijzer), een secretaris (mw. J.C.M. Sluiter)

en een bestuurslid (de heer K.B. Tijhuis). De voorzitter vervult tijdelijk tevens de rol van penningmeester.

Daarnaast is er  in 2018 een Raad van Toezicht samengesteld en geïnstalleerd. 

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

dossiernummer 41030160.

De doelstelling van Leonardus Stichting wordt in artikel 2 van de statuten na een statutenwijziging d.d. 27 juni

2018 als volgt omschreven:

In 2018 heeft de stichting de ombuiging van haar doelstelling en activiteiten middels een wijziging in de

samenstelling van het bestuur en door een wijziging van de statuten verder vorm gegeven. De gehele transitie

zal tot ongeveer 2020 duren. De uit de nieuwe statuten blijkende doelstelling kan geëffectueerd worden door

de huidige activiteiten te innoveren. Oude relaties met de traditionele katholieke kerk worden niet

gecontinueerd. De stichting wil zich nadrukkelijk gaan richten op jongeren tussen de 15 en 30 jaar. Voor deze

doelgroep zijn nieuwe projecten in ontwikkeling, voorlopig vooral gericht op het Voortgezet Onderwijs. Met

behulp van diverse adviseurs, zoals theologen, kunnen deze nieuwe projecten in 2019 en daarna uitgerold

gaan worden.

Het bestuur van de Stichting kent 3 bestuursleden. Het bestuur maakt gebruik van 3 vaste adviseurs. Daarnaast

is er een breed contacten netwerk bestaande uit pastoraal werkers, bisdommen en onderwijsinstellingen. De

stichting heeft geen personeel in dienst. Er is een Raad van Toezicht met 3 leden.

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.
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Leonardus Stichting

2.1  Bestuursverslag

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Enschede, 25 april 2019

Het bestuur:

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

(Voorzitter) (Secretaris)

De heer K.B. Tijhuis

(Lid bestuur)

In 2018 is het vastgoed geheel afgestoten en verkocht. Vastgoed & -beheer is geen onderdeel van onze huidige

strategie. De volgens de jaarrekening 2018 gerealiseerde baten en lasten en de toename van het vrij

besteedbare vermogen in 2018 zijn in belangrijke mate bepaald door de vastgoed transacties inclusief de

bijkomende kosten. Vooral voor het pand aan de Aamsveenweg 300 zijn nog aanzienlijke kosten gemaakt

alvorens deze kon worden verkocht. 

Verder worden de uit het verleden meegenomen schenkingsverplichtingen zo veel mogelijk afgewikkeld. Deze

verplichtingen passen veelal niet bij onze nieuwe doelen en strategie. In 2019 zal blijken hoe deze

verplichtingen zijn afgewikkeld. Om onze ambities te kunnen realiseren, zullen onze operationele kosten de

komende jaren licht toenemen. Zo zal er budget moeten worden vrijgemaakt voor het ontwerpen en realiseren

van een website.

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

vermogenspositie is de stichting financieel gezond. 

Tot in het recente verleden heeft de stichting slechts schenkingen gedaan en geen eigen activiteiten

ontwikkeld. Wij verwachten in 2019 geen substantiële projecten te zullen financieren of schenkingen te doen.

Zoals eerder aangehaald willen we wel kleinere projecten (minder dan € 1.000) sponseren. Derhalve is in

afwijking van voorgaande jaren een beperkt bedrag aan schenkingen en financiering opgenomen in de

begroting voor 2019. Dit zal naar verwachting in de toekomst weer veranderen. 

 - 9 -



3.  JAARREKENING



Leonardus Stichting

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Pand Aamsveenweg - 182.385

Pand Van Heekstraat - 62.001

- 244.386

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 731 3.112

731 3.112

Liquide middelen 1.568.502 1.041.464

Totaal activazijde 1.569.233 1.288.962

31 december 2018 31 december 2017
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Leonardus Stichting

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves 1.542.694 1.137.997

1.542.694    1.137.997    

Voorzieningen 
Overige voorzieningen - 81.265

- 81.265

Kortlopende schulden
Overige schulden 26.539 69.700

26.539 69.700

Totaal passivazijde 1.569.233 1.288.962

31 december 2018 31 december 2017
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Leonardus Stichting

3.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 Begroting

 2018

2017

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving - - -

Baten - - -

Exploitatiekosten onroerend goed 15.574 31.600 3.117

Verstrekte giften - 30.500 52.606

Overige lasten - - 1.282

Activiteitenlasten 15.574 62.100 57.005

Saldo -15.574 -62.100 -57.005

Overige opbrengsten 719 1.000 7.881

Bruto exploitatieresultaat -14.855 -61.100 -49.124

Afschrijvingen materiële vaste activa - - 12.000

Dotatie voorziening groot onderhoud - - 2.500

Stichtingkosten 1.140 750 -

Algemene kosten 30.158 34.750 -

Bijzondere baten en lasten -450.245 -600.000 -46.211

Beheerslasten -418.947 -564.500 -31.711

Exploitatieresultaat 404.092 503.400 -17.413

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 821 1.000 3.254

Rentelasten en soortgelijke kosten -216 -500 -

Som der financiële baten en lasten 605 500 3.254

Resultaat 404.697 503.900 -14.159

Resultaat 404.697 503.900 -14.159

Bestemming resultaat:

Overige reserve 404.697 503.900 -14.159
404.697 503.900 -14.159
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Leonardus Stichting

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.

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.

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

dossiernummer 41030160.
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Leonardus Stichting

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

Overige bedrijfsopbrengsten

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.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit huuropbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

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

hebben.

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.
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Leonardus Stichting

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

VASTE ACTIVA

Pand 

Aamsveen-

weg

Pand Van 

Heekstraat

Totaal 2018

€ € €

Aanschafwaarde 467.465 152.973 620.438

Cumulatieve afschrijvingen -285.080 -90.972 -376.052

Boekwaarde per 1 januari 182.385 62.001 244.386

Desinvesteringen -467.465 -152.973 -620.438

Afschrijvingen desinvesteringen 285.080 90.972 376.052

Mutaties 2018 -182.385 -62.001 -244.386

Aanschafwaarde - - -

Cumulatieve afschrijvingen - - -

Boekwaarde per 31 december - - -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Te ontvangen rente 731 3.112

Liquide middelen
Rekening courant ABN AMRO Bank 445.591 145.753

Charitas spaarrekening ABN AMRO Bank 286.203 62.103

Vermogens spaarrekening ABN AMRO Bank 836.708 833.608
1.568.502 1.041.464

Beide panden zijn verkocht in 2018. Hierbij is een boekwinst gerealiseerd van € 399.614. De boekwinst is

verwerkt als een bijzondere bate in 2018.

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

2018 2017

€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 1.137.997 1.152.156

Bestemming resultaat boekjaar 404.697 -14.159

Stand per 31 december 1.542.694 1.137.997

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

VOORZIENINGEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen - 81.265

2018 2017

€ €

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 81.265 90.633

Dotatie boekjaar - 2.500

Vrijval voorziening, resp. bestede kosten -81.265 -11.868

Stand per 31 december - 81.265

Deze voorziening was gevormd voor te verwachten onderhoudskosten aan het onroerend goed. Aangezien het

onroerend goed is verkocht in 2018 valt de voorziening in 2018 volledig vrij. De vrijval van de voorziening is

verantwoord als een bijzondere bate in 2018.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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Leonardus Stichting

3.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden
Bijdrage Radio Maria 10.000 10.000

Bijdrage Klein Sion 7.200 7.200

Bijdrage Opus Dei Twente 7.500 7.500

Bijdragen Geloofsgemeenschap Sint Lambertus - 30.000

Afkoopsom - 15.000

Te betalen accountantskosten 1.839 -
26.539 69.700

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Radio Maria

Broeders van St. Jan

In 2016 is positief beslist op een verzoek van de Broeders van St. Jan om hun activiteiten voor jongeren te

ondersteunen, waaronder jongerenkampen en wel tot een bedrag van maximaal € 10.000 per jaar. Deze initiële

toezegging is gedaan voor de komende jaren en is afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten verminderd

met de van de deelnemers ontvangen bijdragen. Over deze toezegging worden momenteel gesprekken

gevoerd.

In 2015 is besloten om met ingang van 2015 gedurende een periode van vijf jaren Radio Maria te

ondersteunen en wel voor een bedrag van € 10.000 per jaar. Deze activiteit past in het geheel niet meer bij de

huidige statuten en koers van de stichting. De schenkingen aan deze instelling worden op basis van de huidige

inzichten niet gecontinueerd.
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Leonardus Stichting

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Exploitatiekosten onroerend goed

Exploitatiekosten onroerend goed 15.574 31.600 3.117

Verstrekte giften
Parochie de Goede Herder - 30.000 30.000

Johannesstichting - - 10.000

Radio Maria - - 10.000

Kerk in Nood - - 2.500

Diversen - 500 106
- 30.500 52.606

Overige lasten

Overige lasten - - 1.282

Overige opbrengsten

Huuropbrengsten 719 1.000 7.881

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen - - 12.000

Dotatie voorziening groot onderhoud

Dotatie onderhoudsvoorziening - - 2.500

Stichtingskosten
Vergaderkosten 670 500 -

Kosten automatisering 40 250 -

Overige stichtingskosten 430 - -
1.140 750 -
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Leonardus Stichting

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Algemene kosten
Bestuursvergoedingen 19.505 20.000 -

Juridische kosten 5.054 10.500 -

Notariskosten 2.911 2.500 -

Accountantskosten 1.839 - -

Zakelijke verzekeringen 849 750 -

Overige algemene kosten - 1.000 -
30.158 34.750 -

Bijzondere baten en lasten
Makelaarskosten verkoop onroerrend goed 14.962 - -

Bijdrage verhuiskosten huurder 8.000 - -

Diverse kosten inzake verkoop onroerend goed 7.922 - -

Afkoopsom Aamsveenweg - - 15.000

kosten reorganisatie / aanpassen statuten - - 10.713

Afgeboekte huurvordering - - 4.010

Boekwinst verkoop onroerend goed -399.614 -600.000 -75.934

Vrijval voorziening groot onderhoud -81.265 - -

Schadevergoeding ontvangen van huurder -250 - -
-450.245 -600.000 -46.211

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate bank 821 1.000 3.254

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 216 500 -

 - 21 -



Leonardus Stichting

4.1  Ondertekening

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

(Voorzitter bestuur) (Secretaris bestuur)

De heer K.B. Tijhuis

(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 2018 van de Leonardus Stichting, zoals deze is opgesteld door Borkent &

Partners Accountant Adviseurs, gedateerd 25 april 2019 en sluitend met een resultaat van € 404.697:
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