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Stichting LEFteam

t.a.v. het bestuur

Elisabeth Strouvenlaan 51A

6214 AX Maastricht

Weert,

2008/DC

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit inzake de jaarrekening 2019 van Stichting LEFteam.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Opdracht

Algemeen

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bestuur Functie

Dr. J.W. Winkels voorzitter

De heer U.H. Weyergraf secretaris

vacant penningmeester

De dagelijkse leiding van de Stichting is in handen van een algemeen coördinator.

ANBI status

Door de belastingdienst is per 1 janauri 2017 de ANBI status toegekend aan de stichting.

De Stichting LEFteam te Maastricht is opgericht op 9 augustus 2013. De Stichting heeft ten doel:

"Jongeren die, om welke reden dan ook, hun draai in de samenleving niet kunnen vinden de mogelijkheid te

bieden om in een realistische omgeving hun talent(en) te (her)ontdekken en wel op een dusdanige manier dat

er weer meer kansen voor hen ontstaan. En het verrichten van alle verdere handelingen, die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. De bestuursleden ontvangen voor 

hun activiteiten géén salaris of vergoeding, enkel worden onkosten vergoed.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting LEFteam, waarin begrepen de balans 

met tellingen van € 73.977 en de exploitatierekening sluitende met een negatief  resultaat van € 10.401, 
gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.

WOG  REGISTERACCOUNTANTS BV 

 

Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 
Op de aan WOG Registeraccountants BV verleende opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn  

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Roermond en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. 
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1 VOORWOORD 

 

“We hebben een droom dat op een dag jongeren na hun 16e jaar in Zuid-Limburg niet 

tussen het wal en schip komen te zitten. Een Zuid-Limburg waar jongeren niet thuis op 

de bank hangen; want thuiszitten, hoe kort dan ook, is géén optie. Een Zuid-Limburg 

waar gepraat kan worden, maar waar vooral gedaan wordt. Een Zuid-Limburg waar niet 

alleen de aandacht uitgaat naar jongeren met een startkwalificatie. Maar waar jongeren, 

die een startkwalificatie ‘tijdelijk’ niet halen, of simpelweg nooit zullen halen, wel als 

volwaardige deelnemers van de maatschappij worden gezien. Waar gekeken wordt naar 

wat jongeren WEL kunnen en niet wat ze NIET kunnen. Een Zuid-Limburg waar je met 

talent en wilskracht ook heel wat kunt bereiken. We have a dream….” 
 

Ook in 2019 werkte de Stichting LEFteam in Maastricht vol enthousiasme aan het 

verwezenlijken van deze droom (die de lezers van de vorige jaarverslagen ongetwijfeld 

herkennen). We realiseren dit middels ons driejarig programma Meer Kansen Voor 

Jongeren: buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren. 

 

2019 was het derde jaar dat we met financiële steun van de Gemeente Maastricht een 

deel van de basiskosten van onze stichting (huisvestingskosten en energielasten) konden 

dekken, ondanks het feit dat deze subsidie voor 2019 substantieel werd verlaagd. Samen 

met de gemeente en de overige subsidiënten Oranje Fonds, Sint Clemens Stichting, 

Elisabeth Strouven Fonds, en KNR/Projecten in Nederland (PIN) is het LEFteam in staat 

gesteld om juist voor deze kwetsbare groep jongeren een verschil te maken. 

   

 

LEFteam heeft ook in 2019 heel wat jongeren zien komen en (gelukkig!) ook weer zien 

gaan. Jongeren die een verkeerde schoolkeuze maakten, tijdelijk door omstandigheden 

niet goed in hun vel zaten, foute vriendjes en/of vriendinnetjes hadden en/of gehecht 

waren aan bepaalde middelen die niet standaard in het medicijnkastje staan; maar ook 

jongeren die de door hen ervaren schooldruk niet goed aankonden of op school 

onalledaags gedrag vertoonden. Voor deze jongeren wil LEF een talent-ontdekplek 

aanbieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er in iedere jongere talent schuilt, al is 

dat talent soms (nog) latent. Sinds de start van schooljaar 2019-2020 hebben intussen 

30 jongeren van een “talentontdekplek” bij LEFteam gebruik gemaakt waarvan 20 zonder 

startkwalificatie. 25 zijn er uitgestroomd naar voortgezet onderwijs (1), 

beroepsonderwijs (10), arbeid (2), dagbesteding (3), intramurale zorg (4), andere zorg 

(5) en 5 jongeren zijn nog aanwezig. 

 

Na een jarenlange samenwerking op diverse terreinen, was het 25 september 2019 dan 

eindelijk zover: de samenwerkingsovereenkomst tussen VISTA college Entree-

opleidingen Maastricht (voorheen Leeuwenborgh opleidingen) werd bekrachtigd met een 

handtekening onder het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’. Mevrouw Elvira Stijns-

Konings, opleidingsmanager van VISTA college Entree-opleidingen, en Jeroen Winkels, 

voorzitter bestuur van Stichting LEFteam, bezegelden daarbij formeel de samenwerking. 
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De alliantie ‘Buitenschoolse heroriëntatie voor overvraagde en overbelaste jongeren’ is 
gebaseerd op het bieden van een realistische talent-ontdekplek voor jongeren die dit 

hard nodig hebben. Een (stage)plek die gebaseerd is op maatwerk en daardoor beter 

aansluit en méér kansen biedt dan een reguliere stageplaats. Het ‘zorg-liefde-aandacht’-
aspect is hierbij een belangrijk en doorslaggevend onderdeel. De samenwerking is 

zeldzaam in zijn soort. Er zijn in Nederland namelijk maar weinig samenwerkingen tussen 

onderwijs en burgerinitiatieven bekend. Dit maakt het tevens vrij uniek en ‘out of the 
box’! Het voorkomen van vroegtijdige schooluitval namelijk is niet alleen de zorg van het 
onderwijs, maar een zorg van ons allemaal. 

Wat betreft onze activiteiten zijn we trots op onze bakkerij. Met dank aan het Kansfonds 

dat de initiële investering in 2018 deels voor haar rekening nam werd de bakkerij in 2019 

succesvol voortgezet met tal van activiteiten waar vaak voor jongeren relevante aspecten 

aan zitten. Bakken is een zintuigelijke bezigheid en daarnaast kan er in de bakkerij veel 

gedaan worden in de voorbereiding (klaarzetten van ingrediënten, afwegen e.d) , maar 

ook inpak, verkoop, marketing- en communicatie-aspecten komen aan bod. Onze LEF-

jongeren zijn trots op hun zuurdesembrood en last but not least, ze eten het ook nog. 

We proberen bij LEF zoveel mogelijk samen te eten voor wie er die dag in het gebouw 

aanwezig is, dus iedere lunch stond en staat ons brood op tafel.  

 

Ook hebben we in 2019 samen met het Kansfonds en “Onze Buurt” Buurzaam Koken 
verder vorm gegeven naar een echte “Kids” variant. Een mooi project waarbij onze 

vrijwilligers maandelijks samen met onze LEF-jongeren koken met kinderen uit de buurt 

en smaaklessen verzorgen voor onze Maastrichtse basisscholen.  

 

Onze ‘sociaal ondernemen’-gedachte, waarbij we proberen omzet te genereren voor onze 

stichting met een maatschappelijke missie, sprak meer dan in voorgaande jaren tal van 

organisaties aan. Meer instellingen, overheidsinstanties en bedrijven boekten in 2019 een 

of meer dagdelen in de door ons zelf verbouwde gymnastiekzaal van het schoolgebouw 

waarin LEF is gehuisvest; dit om heisessies te houden, te vergaderen, presentaties te 

geven, een cursus te (laten) geven, etc. En dat allemaal steeds met hulp van onze LEF-

jongeren (zaalopbouw, communicatie, catering, wat er ook maar nodig is voor een 

activiteit). Bij LEF huur je méér dan een zaaltje; je helpt met zo’n activiteit direct mee 
aan de talent-ontdek-plekken van onze LEF-jongeren. Voor LEF betekent het daarnaast 

een bescheiden bijdrage in de verlaging van de ‘overhead’ (een wat ouder schoolgebouw 
is niet goedkoop in exploitatie), die ons helpt bij het realiseren van onze droom: er voor 

zorgen dat jongeren die hun startkwalificatie nog niet op zak hebben zoveel stimulerende 

ervaringen meenemen in hun LEF-periode dat zij het diploma Mbo niveau 2 binnen 

handbereik krijgen.  

In dit kader verdienen twee bijzondere trajecten extra aandacht: 

- In november verwelkomden wij een hele week lang 80 studenten van o.a. Zuyd 

Hogeschool en Maastricht University, die in het kader van het project ”City deal” 
aan de slag gingen in de wijk Mariaberg. Ze hebben Coöperatie Blauwdorp bij het 

LEFteam als uitvalsbasis gekozen om ontwerpen te maken voor de toekomstige 

openbare ruimte in Mariaberg. LEF-jongeren en maatschappelijke stagiaires van 

de Bernard Lievegoed School Maastricht (vo) hielpen faciliteren. Maatschappelijke 

impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten gingen hand in hand. 
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- Negen scholieren van de Bernard Lievegoed School Maastricht hebben in 

november maatschappelijke stage gelopen bij het LEFteam en hebben creatieve 

ideeën ontwikkeld voor toekomstige MDT-trajecten (Maatschappelijke Diensttijd). 

Voor begeleiders, stagiaires én LEF-jongeren waren dit zeer inspirerende sessies. 

 

Al zijn we als LEFteam van nature van het optimistische slag, zorgen zijn er natuurlijk 

ook. Bijvoorbeeld over de vaak korte termijnen waarvoor de  financiering van onze 

activiteiten geldt. Daarom willen wij als LEFteam ook zo graag dat we samen met de 

Gemeente Maastricht en de Limburgse schoolbesturen in de VSV-programmalijnen 

worden opgenomen. De financiering van een belangrijk deel van de kosten van onze 

aanpak zou daardoor voor een aantal jaren structureler van aard blijven, al blijven we 

daarnaast ook naar fondsen en sponsoren voor steun zoeken. Maar steun vanuit de VSV-

programmalijnen is voor ons ook van inhoudelijk belang: het is een erkenning dat onze 

op preventie gerichte aanpak nog beter wordt ingebed in het Zuid-Limburgse 

‘onderwijslandschap’. Wij zijn er als LEFteam namelijk van overtuigd dat slechts een lang 

volgehouden, jarenlange samenwerking, het probleem van het voortijdig schoolverlaten 

in Zuid-Limburg tot normale proporties kan terug brengen.    

 

Financieel was 2019 minder succesvol dan 2018, hetgeen hoofdzakelijk veroorzaakt werd 

door het te laat indienen van facturen over 2018 (voor in totaal 8.738€) waardoor deze 

niet meer in de boekhouding van 2018 verwerkt konden worden. Gelukkig heeft dit 

weinig gevolgen gehad voor de financiële positie van de stichting, zoals uit onderstaand 

overzicht moge blijken. 

 

 2018 2019 

Baten 199.101 197.276 

Lasten 191.429 207.677 

Winst/Verlies      7.672 +       10.401 -/- 

   

Eigen vermogen  9.493          908 -/- 

Liquide middelen  51.782  42.640 

 

Als bestuur hebben wij inmiddels afspraken gemaakt met betrokken partijen om dit in de 

toekomst te vermijden. 
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Natuurlijk past in een voorwoord als dit een dankbetuiging aan de Gemeente Maastricht, 

het Oranje Fonds, de Sint Clemens Stichting, het Elisabeth Strouven Fonds, de 

KNR/Projecten in Nederland (PIN), sponsoren en zakelijke partners voor de financiële 

steun die wij mochten ontvangen. Maar wij sluiten graag af met vooral veel dankbaarheid 

te uiten voor al onze vrijwilligers. Hun belangeloze en grote inzet is het stevige 

fundament waarop LEF is gebouwd.  

 

 

 

 

Jeroen Winkels,      Udo Weyergraf, 

Voorzitter bestuur Stichting LEFteam  Secretaris bestuur Stichting LEFteam 
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2 ACTIVITEITEN 

 

Stichting LEFteam heeft in 2019 tal van activiteiten ontplooit. Een overzicht van deze 

activiteiten is separaat uitgewerkt. U kunt deze inzien via www.lefteam.nl en 

www.cooperatieblauwdorp.nl.  

  

http://www.lefteam.nl/
http://www.cooperatieblauwdorp.nl/


 

9 
 

3 WAAR STAAN WE VOOR 

 

3.1 Geschiedenis en achtergrond 

Stichting LEFteam is ontstaan uit een project dat in 2010 is opgericht door het Ministerie 

van OCW en de samenwerkende scholen in Zuid-Limburg. Het LEFteam is een groep 

jongeren die door omstandigheden zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijs, maar het 

LEF hadden om de schoolbanken weer op te zoeken. Zij vertellen hun verhaal voor de 

klas, om zo preventief de aanval op de schooluitval tegen te gaan. Deze aanpak bleek 

zeer succesvol bij zowel leerlingen als bij docenten. Om deze kennis en ervaring niet 

verloren te laten gaan, is in augustus 2013 Stichting LEFteam opgericht. 

 

Stichting LEFteam biedt jongeren, die door omstandigheden (even) hun draai in de 

maatschappij niet kunnen vinden, perspectief door ze hun talent(en) zelf te laten 

ontdekken. Dit doet Stichting LEFteam middels klein- en grootschalige projecten. 

 

3.2 Visie 

LEF creëert nieuwe kansen voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 27 jaar uit Maastricht 

die zoekende zijn naar hun talenten en buiten de kaders van opleidingen vallen. Na een 

individueel en gestructureerd LEFtraject zijn deze jongeren beter voorbereid op de eisen 

die de huidige samenleving aan hen stelt, zoals terugkeer naar een opleiding of passend 

werk. 

 

3.3 Missie 

Jongeren zijn tot veel in staat en hebben allemaal talenten. Aan jongeren die hun draai in 

het onderwijs of maatschappij even niet kunnen vinden, biedt LEF realistische talent-

ontdekplekken aan in de vorm van een LEFtraject. LEF is een ‘social enterprise’, een 
stichting met vrijwilligers die voor de begeleiding van jongeren, indien nodig, 

samenwerkt met professionals. LEF verbindt relevante organisaties zoals opleidingen, 

gemeente en hulpverleningsorganisaties. 

 

3.4 Doelstelling 

De doelstelling van Stichting LEFteam is dat de jongeren na een individueel LEFtraject 

weten waar hun kracht ligt en gemotiveerd zijn om een passende opleiding te volgen of 

een leerwerkplaats te vinden. Het LEFtraject biedt jongeren structuur en vorming door 

participatie in projecten. Deze kunnen zowel een educatieve, een ondernemende of een 

sociale setting hebben. 
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4 ORGANISATIE 

 

 

4.1 Gegevens Stichting LEFteam 

Postadres: 

Stichting LEFteam 

Postbus 20 

6200 AA Maastricht 

 

Bezoekadres: 

Elisabeth Strouvenlaan 51A 

6214 AX Maastricht 

 

T 043 358 1927 

info@lefteam.nl 

 

kvk nummer: 58535357 

btw nummer: NL853079948B01 

bank: 0197 6867 96 Triodos Bank 

iban: NL98 TRIO 0197686796 

rsin/fiscaal nummer: 853079948 

 

ANBI-status per 1 januari 2017 

 

 

4.2 Bestuur 

Het bestuur van Stichting LEFteam bestond bij aanvang van het bestuursjaar 2019 uit de 

volgende 3 bestuursleden: 

 

Jeroen Winkels – voorzitter  

Robbert-Jan Ensink – penningmeester (tot december 2019, thans vacature) 

Mariëtte Folgers – secretaris (tot mei 2019) 

Udo Weyergraf – secretaris (vanaf mei 2019) 

 

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden. 

Onkosten die gemaakt zijn voor de uitoefening van de bestuursfunctie komen wel voor 

een vergoeding in aanmerking. Gedacht kan worden aan kosten voor postale 

verzendingen en vervoerkosten. De bestuursleden hebben ook geen familiare banden en 

zijn onafhankelijk. 

 

 

4.3 LEFraad van advies 

In de dagelijkse praktijk, laat het bestuur zich graag adviseren door deskundigen. Zij 

houden het bestuur een spiegel voor als het gaat om het werk dat zij doen en de 

uitdagingen die zij tegenkomen. De LEFraad van advies vervult deze adviserende en 

ondersteunende rol. Ze draagt geen verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid en 

wordt rechtstreeks benoemd door het bestuur. Bij aanvang van het bestuursjaar 2017 
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bestond de LEFraad van advies uit Ernest de Kuijper (Ir.), zelfstandig adviseur Agro-food 

sector, en Ria Hendrikx, zelfstandig adviseur & coach, gefocust op het helpen van 

organisaties op het gebied leiderschap en teamontwikkeling.  

 

 

 

 

4.4 Werknemers en vrijwilligers 

Momenteel is er één medewerkster, tevens founder van de Stichting Lefteam, 1,0 fte 

actief binnen Stichting LEFteam. Zij heeft de functie van coördinator/begeleider. Verder 

worden projectmatig op freelance basis af en toe professionals ingehuurd. Maar de 

stichting is vooral een vrijwilligersorganisatie waar tal van vrijwilligers dagelijks actief 

zijn op allerlei terreinen: coaching, coördinatie projecten, begeleiding LEF-jongeren, 

leermeester LEF-jongeren, administratie, praktische vaardigheden, communicatie, 

eventmanagement, koken, bakken, ict, fotografie, social media, video etc. Sommigen op 

dagelijkse basis, andere op regelmatige basis of incidentele basis.  
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BALANS VAN:

 

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €
Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 6.574 5.161

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.747 9.843

Overige vorderingen en overlopende activa 16.016 5.655

31.337 20.659

Liquide middelen 42.640 51.782

73.977 72.441

WOG  REGISTERACCOUNTANTS BV 
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STICHTING LEFTEAM (NA RESULTAATBESTEMMING)

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €
Eigen vermogen

Algemene reserve -908  9.493  

-908 9.493

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren -                 -                 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.322 -                 

Overige schulden en overlopende passiva 73.563 62.948

74.885 62.948

73.977 72.441

WOG  REGISTERACCOUNTANTS BV 
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STICHTING LEFTEAM

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019  2018

€ € €

Baten

Subsidies en projecten 196.928 191.983 196.740

Overige baten 348 0 2.361

Totaal 197.276 191.983 199.101

Lasten

Projecten 126.733 113.757 113.136

Personeelskosten 46.819 46.250 38.184

Huisvestingskosten 16.072 17.368 10.828

Inventariskosten 2.527 5.000 4.017

Transportkosten 646 0 5.372

Verkoop- en promotiekosten 23 0 4.530

Kantoorkosten 3.458 3.480 9.569

Algemene kosten 11.209 6.400 5.713

Financiële baten en lasten 190 0 80

Totaal 207.677 192.255 191.429

Exploitatieresultaat -10.401      -272           7.672

WOG  REGISTERACCOUNTANTS BV 
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STICHTING LEFTEAM

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -10.401 7.672

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie voorraden -                 -                 

Mutatie vorderingen -10.678 -12.347

Mutatie kortlopende schulden 11.937 34.831

1.259 22.484

Kasstroom uit operationele activiteiten -9.142 30.156

Samenstelling geldmiddelen € €

Liquide middelen per 1 januari 51.782 21.626

Mutatie liquide middelen boekjaar -9.142 30.156

Liquide middelen per 31 december 42.640 51.782

2019 2018

WOG  REGISTERACCOUNTANTS BV 
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STICHTING LEFTEAM

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Continuiteit

Personeel

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

In 2019 was gemiddeld 1 persoon in dienst (2018: 1).

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 

voor kleine organisaties-zonder-winststreven, zoals deze zijn gepubliceerd door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-

winststreven'.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, baten en risico’s die hun oorsprong

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

jaarrekening bekend zijn geworden.

De activiteiten van Stichting LEFteam, statutair gevestigd te Maastricht, bestaan voornamelijk uit het helpen 

van jongeren om hun talenten te (her)ontdekken. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 5853357.

Stichting LEFteam heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus en

de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het virus in te dammen. 

Als gevolg daarvan is reeds sprake van een omzetdaling voor LEF Social Enterprice.

Op het moment van het opstellen van deze jaarrekening kan nog niet worden ingeschat hoe lang 

de crisis zal duren en wat het effect op Stichting LEFteam uiteindelijk zal zijn. 

Hoewel het bestuur de ontwikkelingen zeer nauwgezet volgt en onmiddellijk actie onderneemt waar

nodig, zijn er nog geen uitgewerkte plannen (waaronder aangepaste liquiditeitsprognoses) beschikbaar. 

Tevens zijn er momenteel geen indicaties dat toegezegde subsidies aan Stichitng LEFteam stopgezet 

zullen worden.

Deze situatie vormt voor Stichting LEFteam, zoals voor zeer veel andere ondernemingen, een ernstige

ondernemingsactiviteiten. Daarom is de jaarrekening opgesteld op basis van de

continuïteitsveronderstelling. 

bedreiging voor de continuïteit. De belofte van de Nederlandse regering om alles te doen wat 

noodzakelijk is om ondernemingen zoveel mogelijk te helpen bij het overleven van deze crisis, geeft

ons een redelijke verwachting dat Stichting LEFteam de crisis zal overleven. 

Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de 

WOG  REGISTERACCOUNTANTS BV 
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STICHTING LEFTEAM

Toelichting algemeen (vervolg)

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Liquide middelen

Schulden

Grondslagen van resultaatbepaling

Financiële baten en lasten

Belastingen

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het exploitatieresultaat van de stichting is vrijgesteld van Vennootschapsbelasting.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen

inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen cq. diensten zijn verricht. Lasten welke hun

oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, verminderd met het kortlopende

schulden aan kredietinstellingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en 

-lasten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
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STICHTING LEFTEAM

TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018

€ €
Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 6.574 5.161

Voorziening dubieuze debiteuren -                 -                 

6.574 5.161

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen -                 794

Omzetbelasting 8.747 9.049

8.747 9.843

Omzetbelasting

4e kwartaal 8.747 9.073

Suppletie -                 -24

8.747 9.049

Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen subsidies 14.333 -                 

Vooruitbetaalde kosten 1.299 408

Te vorderen omzet 384 -                 

Netto loon -                 1.806

Vordering mevr. Van Arensbergen -                 3.441

16.016 5.655

Liquide middelen

Kas 30 29

Triodos bank 42.610 51.753

42.640 51.782

Een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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STICHTING LEFTEAM

TOELICHTING OP DE BALANS

Stichtingsvermogen 2019 2018

€ €
Algemene reserve

Stand per 1 januari 9.493 1.821

Exploitatieresultaat boekjaar -10.401 7.672

Stand per 31 december -908 9.493

Het in 2019 gerealiseerde exploitatieresultaat is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

€ €
Handelscrediteuren

Crediteuren -                 -                 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.225         -                 

Pensioen en sociale verzekering 97              -                 

1.322         -                 

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 1.754 1.613

Vooruitontvangen subsidie 59.500 41.950

Accountantskosten 4.000 4.000

Waarborgsom 50 550

Dubbel ontvangen betaling 1.214 -                 

Schuld mevr. Van Arensbergen 1.898 -                 

Overig 5.147 8.835

Te betalen projectkosten -                 6.000

73.563 62.948

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting onroerende zaken

De Stichting LEFteam is een meerjarige financiële verplichting aangegaan met de gemeente Maastricht

terzake van huur van bedrijfsruimte. De huurverplichting bedroeg in 2019 € 15.195. Stichting LEFteam

huurt van de Gemeente Maastricht, die jaarlijks het voorschot g/w/e aanpassen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
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STICHTING LEFTEAM

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
 

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019  2018

Subsidies, projecten en overige baten € € €
Subsidies en projecten

Subsidie Oranje Fonds (MKvJ) 65.000 65.000 -                 

Basissubsidie gemeente Maastricht 43.800 43.800 68.548

Gemeente M'tricht rolstoeltoegankelijkheid 2.950 2.950 -                 

Subsidie Kansfonds Buurzaam koken Kids 10.000 10.000 15.000

Subsidie Oranje Fonds Buurzaam koken Kids 24.000 24.000 -                 

Subsidie Oranje Fonds (MKvJ Voortraject) -                 -                 23.000

Subsidie Oranje Fonds (MKvJ Schooljaar 18-19) -                 -                 19.500

Stadsgoud -                 20.000 -                 

Elisabeth Strouven Fonds structurele ondersteuning 13.333 13.333 -                 

Sint Clemens Stichting 8.333 8.333 -                 

KNR/projecten in Nederland 4.167 4.167 -                 

LEF social enterprice 24.950 -                 23.356

NL Doet 395 400 400

Subsidie project Winter in Blue -                 -                 14.900

Winter in Blue overige baten -                 -                 250

Subsidie Zwerfjongeren -                 -                 10.000

Zweit veur Leid -                 -                 17.022

Buurzaamkoken dekoven bijdrage -                 -                 4.628

Go Local Maastricht -                 -                 136

196.928 191.983 196.740
Overige baten

Diverse giften 250 -                 100

Overige opbrengsten 98 -                 2.261

348 -                 2.361

197.276 191.983 199.101

Projecten

Kosten Buurzaam koken Kids 31.959 36.590 19.844

Kosten Meer Kansen voor Jongeren 83.139 73.817 -                 

Kosten Meer Kansen voor Jongeren (voortr. en 18-19) -                 -                 45.051

Kosten LEF social enterprice 8.140 -                 2.032

Kosten Rolstoeltoegankelijkheid 2.950 2.950 -                 

Kosten NL Doet 545 400 416

Kosten Zwerfjongeren -                 -                 10.143

Kosten Winter in Blue -                 -                 15.131

Kosten Zweit veur Leid -                 -                 17.080

Kosten Stadsbakkerij -                 -                 3.440

126.733     113.757     113.136     
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STICHTING LEFTEAM

Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019  2018

€ € €
Personeelskosten

Lonen en salarissen 32.696 31.100 31.136

Sociale lasten 5.742 5.000 5.213

Pensioenlasten e.d. 2.516 2.600 2.511

Vrijwilligersvergoedingen (direct toegerekend aan projecten) -                 4.500 -                 

Overige personeelslasten 5.865 3.050 5.224

46.819 46.250 44.084

Doorbelaste personeelskosten naar projecten -                 -                 -5.900

46.819 46.250 38.184

Huisvestingskosten

Huur accommodatie inclusief energiekosten 15.195 17.368 14.941

Onderhoud en inrichting 697 -                 1.437

Overige huisvestingskosten 180 -                 135

16.072 17.368 16.513

Doorbelaste exploitatiekosten -                 -                 -5.685

16.072 17.368 10.828

Inventariskosten

Aanschaf kleine inventaris 2.527 5.000 4.017

2.527 5.000 4.017

Transportkosten

Onderhoud transportmiddelen -                 -                 213

Brandstofkosten 294 -                 1.041

Wegenbelasting 328 -                 324

Kilometervergoeding (direct toegerekend aan projecten) -                 -                 3.639

Overige transportkosten 24 -                 155

646 -                 5.372

Verkoop- en promotiekosten

Reclamekosten -                 -                 194

Werkkleding -                 -                 61

Relatiegeschenken -                 -                 33

Representatiekosten 23 -                 766

Overige verkoopkosten -                 -                 3.476

23 -                 4.530
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STICHTING LEFTEAM

Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019  2018

€ € €

Kantoorkosten

Drukwerk en portokosten 419 -                 1.548

ICT, website en telefonie 2.397 3.480 5.050

Abonnementen en contributies 625 -                 2.960

Overige kantoorkosten 17 -                 11

3.458 3.480 9.569

Algemene kosten

Werk door derden -                 -                 -                 

Accountants- en administratiekosten 10.050 6.400 4.500

Advieskosten -                 -                 190

Verzekeringen 1.159 -                 1.023

11.209 6.400 5.713

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                 -                 47

Rentelasten en soortgelijke kosten 190 -                 127

190 -                 80

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Betalingsverschillen -                 -                 47

-                 -                 47

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 190 -                 127

190 -                 127
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STICHTING LEFTEAM

Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

Resultaatbestemming 2019

Het resultaat wordt in mindering op het Stichtingsvermogen gebracht. €

Onttrekking aan algemene reserve 10.401./.      

10.401./.      

Ondertekening bestuur voor akkoord  

Maastricht, 

Namens het bestuur

Dr. J.W. Winkels De heer U.H. Weyergraf

voorzitter secretaris
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Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 
Op de aan WOG Registeraccountants BV verleende opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn  

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Roermond en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting LEFteam. 

 

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting LEFteam te Maastricht gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting LEFteam per 31 december 2019 en van het resultaat 

over 2019 in overeenstemming met richtlijn “C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven” van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de exploitatierekening over 2019; 

3. het kasstroomoverzicht 2019; en 

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting LEFteam zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die 

bestaat uit het bestuursverslag. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

 

  

Schoutlaan 7 
6002 EA  Weert 

[T] 0495 - 75 03 70 
[E] gossink@wog-ra.nl 

www.wog-ra.nl 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag in overeenstemming met richtlijn “C1 Kleine organisaties zonder winststreven” van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving . 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 

de interne beheersing; 
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- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten 

in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

 

Weert, 

 

WOG Registeraccountants B.V. 

 

 

 

 

drs. D.A.C. Canoij RA RC EMFC 
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Stichting LEFteam

Projectoverzicht 2019

€ € € € € €

Meer Kansen voor Jongeren

Baten

Ontvangen subsidie Oranje Fonds 65.000 65.000 0

Ontvangen subsidie Gemeente Maastricht 43.800 43.800 0

Stadsgoud  'we zijn toch 

 op de wereld om mekaar te helpen, nietwaar?' 0 20.000 20.000

Elisabeth Strouven Fonds structurele ondersteuning jongeren 13.333 13.333 0

Sint Clemens Stichting 8.333 8.333 0

KNR/projecten in Nederland 4.167 4.167 0

Totale baten 134.633 154.633 20.000

Lasten

PERSONEELSKOSTEN AANVRAGER (s)

Personeelskosten / algemene coördinatie 46.820 33.750 -13.070

Coaching (GB #7127: MKvJ) 13.580 13.650 70

Begeleiding (GB #7127: MKvJ) 38.800 39.000 200

ORGANISATIEKOSTEN / OVERHEAD

Huisvestingskosten 16.072 22.368 6.296

Transportkosten 646 0 -646

Kleine aanschaffingen 2.527 0 -2.527

Kantoorkosten 4.731 11.480 6.749

VRIJWILLGERS

Vrijwilligers (direct toegerekend aan projecten) 0 4.500 4.500

ACTIVITEITEN

Activiteiten  (Overige van GB #7127: MKvJ) 11.871 3.600 -8.271

COMMUNICATIE & PR

Communicatie & PR  (GB #7127: MKvJ) 18.888 17.567 -1.321

OVERIGE / FINANCIËLE VERANTWOORDING

Accountantskosten 10.050 6.400 -3.650

Totale lasten 163.985 152.315 -11.670

Resultaat Meer Kansen voor Jongeren -29.352 2.318

Buurzaam koken Kids (Oranjefonds)

Baten

Ontvangen subsidie Oranjefonds 24.000 24.000 0

Ontvangen subsidie Kansfonds 10.000 10.000 0

Totale baten 34.000 34.000 0

Lasten

Kosten Buurzaam koken Kids 31.959 36.590 4.631

Totale lasten 31.959 36.590 4.631

Resultaat Buurzaam Koken Kids 2.041 -2.590

Gemeente Maastricht Rolstoeltoegankelijkheid

Baten

Ontvangen subsidie Gemeente Maastricht 2.950 2.950

Lasten

Kosten Rolstoeltoegankelijkheid 2.950 2.950

Totale lasten 2.950 2.950

Resultaat Rolstoeltoegankelijkheid 0 0

NL Doet

Baten

Ontvangen subsidie Oranje Fonds 395 0

Lasten

Kosten NL Doet 545 0

Totale lasten 545 0

Resultaat NL Doet -150 0

Social enterprise

Baten

Baten LEF social enterprice 24.951 0

Donaties, giften, schenkingen 250 0

Totale baten 25.201

Lasten

Kosten LEF social enterprice 8.140

Totale lasten 8.140

Resultaat Social enterprise 17.061 0

Totaal exploitatieresultaat -10.401 -272

Realisatie 

t/m 31-12-2019

Begroting 

2019

Nog te realiseren / 

Vrije ruimte
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