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Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Balans per 31 december 2018 

ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 2 25.360

2 25.360

Vlottende activa

Liquide middelen 2.761 4.992

2.761 4.992

Totaal 2.763 30.352

 

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 1.263 28.852

Kortlopende schulden 1.500 1.500

Totaal 2.763 30.352
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Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017
€ € € €

Projectkosten 500 -
Overige bedrijfskosten 1.584 1.584

Som der bedrijfslasten 2.084 1.584

Exploitatieresultaat -2.084 -1.584

Rentelasten en soortgelijke kosten -58 -55

-2.142 -1.639

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen -25.447 916

Resultaat na belastingen -27.589 -723

3  



Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting WerkenLeren bestaan voornamelijk uit het creëren van een volwaardig
alternatief voor het huidige reguliere beroepsonderwijs, waar in een betekenisvolle levensechte
werksituatie al werkende weg geleerd wordt en alles wat daarmee in de meest ruime zin van het
woord verband houdt.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Informatieverschaffing over schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting WerkenLeren 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.

Beëindiging van bedrijfsactiviteiten: Overige bedragen: Uitsplitsing 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen 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.

Grondslagen 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde. Deze is berekend door de activa,
voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de
moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen. Voor ingehouden winsten van tegen netto-
vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover de vennootschap niet vrij kan beschikken,
wordt een wettelijke reserve gevormd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
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.
 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 
Het resultaat op deelnemingen betreft het aandeel van de stichting in het resultaat van de op netto-
vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen.
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Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Opbrengsten

Gedurende het boekjaar 2018 zijn geen giften ontvangen. 

Kosten van beheer en fondsenwerving
In het boekjaar 2018 zijn geen kosten gemaakt ten behoeve van beheer en fondsenwerving.

Gemiddeld aantal werknemers
2018

Werkzaam
binnen
Nederland

Werkzaam
buiten
Nederland 

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers - - -
2017

Werkzaam
binnen
Nederland

Werkzaam
buiten
Nederland 

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers - - -

Gedurende de jaren 2018 en 2017 waren er geen werknemers in dienst.

Beloningsbeleid
In boekjaar is € 500 aan A.F.A.M. van der Leest als vacatiegeld uitgekeerd.
 

Groenekan, 
Stichting WerkenLeren

w.g. H.J.M. Maas w.g. A.F.A.M. van der Leest w.g. S. Karsten
Bestuurder Bestuurder Bestuurder
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