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Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 50.000 50.000
Financiële vaste activa 25.002 10.002

75.002 60.002

Vlottende activa

Vorderingen 32.000 -
Liquide middelen 52.381 20.370

84.381 20.370

Totaal 159.383 80.372

 

PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen 4.219 -22.628

Langlopende schulden 150.000 100.000

Kortlopende schulden 5.164 3.000

Totaal 159.383 80.372
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Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Winst-en-verliesrekening over 2020 

2020 2019
€ € € €

Overige bedrijfsopbrengsten 43.000 50.000
Projectkosten - 500
Overige bedrijfskosten 13.923 71.816

Totaal van som der kosten 13.923 72.316

Totaal van bedrijfsresultaat 29.077 -22.316

Rentelasten en soortgelijke kosten -2.230 -1.575

Totaal van resultaat na belastingen 26.847 -23.891
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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 continuïteit 
De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 niet te kampen met de gevolgen van het coronavirus.
Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

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.
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Stichting WerkenLeren te Groenekan  

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020

Opbrengsten

Gedurende het boekjaar 2020 zijn geen giften ontvangen.

Gedurende het boekjaar 2020 is voor een bedrag van € 43.000 aan sponsorbijdrage ontvangen inzake
project De Chocoladefabriek.

Kosten van beheer en fondsenwerving
In het boekjaar 2019 zijn geen kosten gemaakt ten behoeve van beheer en fondsenwerving.

Gemiddeld aantal werknemers
2020

Werkzaam
binnen
Nederland

Werkzaam
buiten
Nederland 

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers - - -
2019

Werkzaam
binnen
Nederland

Werkzaam
buiten
Nederland 

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers - - -

Gedurende de jaren 2020 en 2019 waren er geen werknemers in dienst.
 

2020 2019
€ €

Rente schulden participanten en overige deelnemingen
Rente lening o/g Maas Holding B.V. 2.164 1.500

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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