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1. Algemeen 
Het bestuur van Vakmanstad heeft in 2018 besloten om de statuten van de stichting te wijzigen, 
zodat de loop van het boekjaar wordt gewijzigd van 1 januari tot en met 31 december in 1 juli 
tot en met 30 juni. Het bestuur heeft hiertoe besloten, aangezien de activiteiten van de stichting 
zijn verbonden aan een schooljaar en het bestuur de financiële rapportages beter aan wil laten 
sluiten op de begrotingen die per schooljaar worden opgesteld. 

Als gevolg van deze statutenwijziging op 29 maart 2018 omvat dit jaarverslag en de 
bijbehorende jaarrekening een periode van 6 maanden (1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018).  

Dit verkorte boekjaar is als een tussenjaar te beschouwen en er is voor gekozen om slechts een 
beperkte versie van het jaarverslag op te stellen. Vanaf het volgende boekjaar, dat loopt van 1 
juli 2018 tot en met 30 juni 2019, loopt het boekjaar van Vakmanstad gelijk aan het schooljaar 
en sluit daarmee beter aan op de activiteiten van Vakmanstad.  

De staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018 sluit met een 
nadelig exploitatiesaldo van € 500, wat wordt veroorzaakt doordat het bestuur heeft besloten 
om vanuit de bestemmingsreserves een gift ter beschikking te stellen aan een goede 
doelenorganisatie.  
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2. Onze organisatie 
Structuur 

Stichting Vakmanstad is statutair gevestigd te Rotterdam op 22 oktober 2010 en ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam met dossiernummer 51106418.  

Statutenwijziging 

Blijkens de akte d.d. 3 mei 2018, verleden door notaris C.J.M. Notaris, zijn de statuten van 
Stichting Vakmanstad gewijzigd. Het bestuur van de stichting heeft op 29 maart 2018 besloten 
om de loop van haar boekjaar te wijzigen van één juli tot en met dertig juni, waardoor het 
boekjaar meer aansluit op haar bedrijfsactiviteiten. Als gevolg hiervan loopt het boekjaar 2018 
van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 en omvat een periode van 6 maanden. 

Bestuur 

De samenstelling van ons bestuur per 30 juni 2018 is:  

 Peter de Regt (voorzitter per 20-10-2010) 
 Rowdy Schouten (penningmeester per 23-04-2015)  
 Hidde Verkade (bestuurslid per 5-9-2016) 
 Anky Romeijnders (bestuurslid per 1-5-2017) 

Per 16 oktober 2018 is Monique Verdier benoemd als bestuurlid en per 11 december 2018 is 
Diederik van Dommelen benoemd als bestuurslid en tevens tot nieuwe voorzitter van het 
bestuur. Peter de Regt is per 12 december 2018 uitgetreden als bestuurslid. 
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Statutaire doelstelling 

In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen: 

“De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel om vanuit een integrale visie op 
verschillende schalen - lokaal, landelijk en internationaal - een breed begrip van duurzaamheid 
en intercultureel vakmanschap uit te dragen en te realiseren. Naast strikt beroepsmatig 
vakmanschap in de economische sector beoogt ze ook een integrale realisatie van culturele, 
sportieve en sociale basisvaardigheden (skills) in de onderwijs- en welzijnssectoren, alsmede het 
ontwerpen en initiëren van projecten en het organiseren en coördineren van daarop geënte 
netwerken.“ 

Missie en visie 

Wat willen wij bereiken? 

Vakmanstad wil kinderen en jongeren in staat stellen om zich te ontplooien. Wij willen dit 
bereiken door educatieve programma’s te ontwikkelen, waarbij kinderen en jongeren worden 
uitgedaagd om hun kennis uit te breiden en vaardigheden te verbeteren. Nauwe samenwerking 
met scholen, ouders en leerlingen is daarbij een voorwaarde. Tijdens onze programma’s 
ontdekken jongeren en kinderen wie ze zijn, waar ze voor staan en waar hun talenten liggen. 
We bieden hen de ruimte, letterlijk en figuurlijk, om die talenten te ontplooien. 

Hoe kijken wij naar de wereld? 

Samen maken we de wereld mooier. Ook kinderen en jongeren in lastige(re) situaties willen een 
positieve bijdrage leveren aan die wereld. Wij geloven dat het ervaren van meer leerplezier en 
leersucces van kinderen en jongeren hiervoor zorgt. Zij komen hierdoor lekkerder in hun vel te 
zitten. 

Dit vergroot de kans dat zij als fysiek evenwichtige, sociaal weerbare en mentaal veerkrachtige 
personen opgroeien. Zij leren om te vertrouwen op zichzelf èn op hun capaciteiten, waardoor ze 
ook in staat zijn om reflectief, kritisch en duurzaam om te gaan met zichzelf, anderen, de 
omgeving en de wereld. 

Waar dragen wij aan bij? 

Armoede, sociale status of (gebrek aan) opvoeding is vaak de oorzaak van maatschappelijke 
problemen bij kinderen en jongeren. Te veel van hen benutten daardoor onvoldoende hun 
talenten. Ongelooflijk zonde, want juist daarmee kunnen ze hun leven een positieve impuls 
geven. Hun dilemma’s? Ze hebben een te eenzijdig netwerk, beschikken niet over de juiste 
kwalificaties en hebben moeite om zichzelf te presenteren. Het vinden van een baan is daardoor 
lastig. Vakmanstad doorbreekt die vicieuze cirkel. Met de juiste skills, een adequaat netwerk en 
een positief zelfbeeld kunnen kinderen en jongeren een betere toekomst voor zichzelf 
opbouwen. Dit vereist een diepte-investering in de opleiding, die begint bij het basisonderwijs. 
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3. Financiële informatie en financieel verslag 2018 
Begroting 2018/2019 

De begroting over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 is als volgt weer te geven: 

Begroting 
1-7-2018

t/m 30-6-2019
€

Baten
Donaties 985.616
Bijdragen scholen 337.000
Overige baten 0
Som der baten 1.322.616

Lasten
Programma Doen-denken 672.522
Programma Vakhuis 170.520
Programma Gezonde lunch 48.090
Backoffice 431.484
Som der lasten 1.322.616

Baten minus de lasten 0

Financiële baten en lasten 0

Saldo resultaat 0  

Bestuurlijke voornemens 

Het bestuur heeft besloten om de continuïteitsreserve uit te breiden tot € 220.000, zodra de 
middelen daarvoor voorhanden zijn. 

Vermogensbeleid 

Als gevolg van het bestuursbesluit in 2016 om de Algemene reserve aan te wenden voor de 
vorming van een continuïteitsreserve, bedraagt het vrij besteedbaar vermogen van de Stichting 
€ nihil. 

Beleggingsbeleid 

De stichting heeft geen beleggingen. Tijdelijk wordt geld op een spaarrekening bij de 
huisbankier geparkeerd indien dit niet op korte termijn nodig is. 



Financieel verslag over het boekjaar
 2018 (1 januari t/m 30 juni)

Stichting Vakmanstad
Rotterdam



Balans per  30 juni 2018

Activa
€ € € € 

Vaste activa
Materiële vaste activa 0 178

Vlottende activa
Vorderingen 167.508 223.775
Liquide middelen 181.813 138.304

349.321 362.079

349.321 362.257

Passiva
€ € € € 

Kapitaal
Bestemmingsreserve 198.496 198.996

Kortlopende schulden 150.825 163.261

              
349.321 362.257

30 juni 2018 31 december 2017

30 juni 2018 31 december 2017



Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

Begroting Exploitatie Exploitatie 
1-1-2018 t/m 1-1-2018 t/m 1-1-2018 t/m

30-6-2018 30-6-2018 30-6-2018
€ € €

Baten
Subsidiebaten 608.406 589.365 1.066.088
Overige baten 243.150 241.069 583.741
Som der baten 851.556 830.434 1.649.829

Lasten
Programma Doen-denken 424.676 391.302 903.562
Programma Vakhuis 104.073 93.204 125.951
Programma Gezonde lunch 94.850 100.736 201.859
Backoffice 227.957 245.400 417.935
Som der lasten 851.556 830.642 1.649.306

Baten minus de lasten 0 -208 523

Financiële baten en lasten 0 292 523

Saldo resultaat 0 -500 -0 

Resultaatbestemming

(Onttrekking) / dotatie bestemmingsreserves -500 0
Saldo resultaat -500 0



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1.     Algemene toelichting
1.1.     Activiteiten

1.2.     Statutenwijziging

1.3.     Vestigingsadres

1.4.     Toelichting op het kasstroomoverzicht

1.5.     Schattingen

1.6.     Boekjaar

Stichting Vakmanstad werkt vanuit een  integrale visie op verschillende schalen (lokaal, landelijk en 
internationaal) om een  breed begrip  van duurzaamheid en intercultureel vakmanschap uit te dragen en te 
realiseren in de ruimste zin des woords alsmede het ontwerpen en initiëren van projecten en het 
organiseren en coördineren van daarop geënte netwerken.

Stichting Vakmanstad is vanaf 4 oktober 2018 feitelijk gevestigd aan de Batavierenstraat 15, 3014 JH te 
Rotterdam (voorheen Strevelsweg 700 – 315, 3083 AS te Rotterdam) en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 51106418.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide  middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde  van interest zijn 
opgenomen onder  de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen  instroom of 
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Om de grondslagen en regels  voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen  toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van Stichting Vakmanstad zich over verschillende zaken  een  oordeel vormt, en dat het bestuur 
schattingen maakt die essentieel kunnen  zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven  van het in art. 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 
betreffende jaarrekeningposten.

Blijkens de akte d.d. 3 mei 2018, verleden door notaris C.J.M. Notaris, zijn de statuten van Stichting 
Vakmanstad gewijzigd. Het bestuur van de stichting heeft op 29 maart 2018 besloten om de loop van haar 
boekjaar te wijzigen van één juli tot en met dertig juni, waardoor het boekjaar meer aansluit op haar 
bedrijfactiviteiten. Als gevolg hiervan loopt het boekjaar 2018 van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 en 
omvat een periode van 6 maanden.

Het boekjaar betreft de periode 1 juli tot en met 30 juni. Het huidige boekjaar betreft de periode 1 januari 
2018 tot en met 30 juni 2018. Het voorgaande boekjaar betreft de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017, zoals toegelicht onder "Statutenwijziging".



2.     Grondslagen van waardering
2.1.     Algemene  grondslagen

2.2.     Vergelijking met voorgaand jaar

2.3.     Materiële vaste activa

2.4.     Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

2.5.     Vorderingen

2.6.     Liquide middelen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en 
kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen  vermogen, worden  gewaardeerd tegen 
nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een  andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

De materiële vaste activa worden  gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief  direct toerekenbare kosten, 
onder  aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een  vast actief aan een  
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort. Van een  bijzondere waardevermindering is sprake  als de boekwaarde 
van een  actief hoger  is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp  van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde 
is bij het contant maken  van de kasstromen een  disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzondere- 
waardeverminderingsverlies wordt direct als een  last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien wordt vastgesteld dat een  bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer  bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger  gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien  geen  bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen worden  bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
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 en banktegoeden 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 de nominale waarde.



2.7.     Kortlopende schulden

3.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1.     Algemeen

3.2.     Opbrengstverantwoording
3.2.1.      Subsidiebaten

3.2.2.      Sponsorbijdragen

3.2.3.      Giften en soortgelijke baten

Indien aan  bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit 
wordt geput wordt deze  mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten 
wordt bepaald inclusief  het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde  van de baten en lasten met een 
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een  specificatie opgenomen 
van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen  vermogen.

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 (saldo)  wordt bepaald als het verschil  tussen het totaal der  baten en het totaal der  lasten. 
Ontvangsten en uitgaven worden  in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een  bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening 
wordt gehouden met de aan een  periode toe te rekenen bedragen die in een  andere periode zijn of 
worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een  bijzondere bestemming is aangewezen, worden  afzonderlijk in de (toelichting op de) 
staat van baten en lasten verwerkt onder  vermelding van de aard  van de bestemming; indien  deze  baten 
in het verslagjaar niet volledig  zijn besteed, worden  de nog niet bestede gelden  gereserveerd in de 
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan 
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en 
lasten.

Indien aan  bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit 
wordt geput wordt deze  mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten 
wordt bepaald inclusief  het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde  van de baten en lasten met een 
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een  specificatie opgenomen 
van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen  vermogen.

Investeringssubsidies worden  als vooruitontvangen onder  de passiva  opgenomen of worden  in mindering 
gebracht op het geïnvesteerde bedrag.

Bijdragen van sponsoren worden  verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Naast de giften worden  baten uit nalatenschappen separaat verantwoord.

Baten uit nalatenschappen worden  verantwoord in het boekjaar waarin  de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden  verantwoord in het jaar van ontvangst.



3.3.     Lasten

3.4.     Personeelsbeloningen

3.5.     Afschrijvingen op materiële vaste activa

3.6.     Financiële baten en lasten

3.7.     Fiscaal

Stichting Vakmanstad is met de Belastingdienst in gesprek gegaan over de BTW-positie. De Belastingdienst 
heeft per brief d.d. 23 mei 2018 bevestigd dat de subsidies en bijdragen die samenhangen met de 
onderwijsprogramma's zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting. Nu er geen sprake is van met omzetbelasting 
belaste prestaties, kan de stichting de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek brengen.  

De lasten worden  bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Lonen, salarissen en sociale  lasten worden  op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan  werknemers.

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden  gebaseerd op verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden 
plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en - 
verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, met dien verstande 
dat boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan bedrijfsuitoefening dienstbare activa in het 
algemeen onder de buitengewone baten en lasten worden verantwoord.

Rentebaten en rentelasten worden  tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden  meegenomen.
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