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Het bestuur van stichting avondschool voor 
speciaal onderwijs aan volwassenen
te Nijmegen

Functie naam handtekening

Voorzitter G. van den Berg .............................................

Secretaris Mw A. G.J.M. Kouws ..............................................

Penningmeester A.F.M. Janssen ..............................................

hebben de jaarrekening 2020 in de bestuursvergadering 
dd 31 maart 2021 vastgesteld.
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Nijmeegse avondschool

VOORWOORD

De stichting Avondschool voor speciaal onderwijs aan volwassenen heeft ten doel:
de bevordering van onderwijs aan moeilijk lerende volwassenen om een zo optimaal
mogelijke deelname aan het maatschappelijk leven te bewerkstelligen.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door:
oprichten en beheren van een of meerdere scholen
mee te werken aan de vorming van een nationaal onderwijsbeleid
alle andere wettige middelen ter bereiking van dit doel

Het aan dit doel dienstbare vermogen wordt gevormd door:
 - subsidie en donaties
 - schenkingen erfstellingen en legaten
 - alle andere verkrijgingen en baten.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Conform algemeen aanvaardbare regels wordt met ingang van 2020 bij de opstelling van de jaarrekening 
over een bepaald boekjaar rekening gehouden met de per ultimo van dat jaar nog openstaande
vorderingen of schulden betreffende dat boekjaar.
Om een juist beeld te krijgen over de financiele situatie  over boekjaar 2020, zijn de cijfers van 2019 alsnog
aangepast aan deze nieuwe systematiek. Dit resulteert wel in een extra verlies over boekjaar 2019
ad 7500,- euro, zodat per ultimo 2019 er een vermogen/egalisatiereserve resteerde van : negatief 24737,-
In de toelichting bij de staat van Baten en Lasten wordt een nadere specificatie gegeven van deze correctie.

In de vergelijkende cijfers 2019 bij deze jaarrekening zijn deze aangepaste cijfers zowel in de Balans als 
in de staat van Baten en Lasten gehanteerd.

Uit de jaarrekening blijkt dat de stichting, dankzij o.a. toegepaste bezuinigingen, het boekjaar met een
klein positief resultaat ( euro 928,- ) heeft kunnen afsluiten.
Het negatief  vermogen van de stichting nam daarom licht af en wel van negatief 24.737,- naar negatief 
23,810,- Toch blijft dit een zorgelijke situatie.
De hiervoor genoemde bezuinigingsmaatregelen, genomen in 2020 , zullen ook een positief effect hebben 
op het verwachte resultaat over 2021. Als dit werkelijkheid zal kunnen worden zal hierdoor het negatieve
eigen vermogen verder afnemen.

De begin 2020  ontwikkelde pandemie heeft groot effect gehad op het functioneren van de Avondschool
tot twee keer toe heeft dit geleid tot sluiting van de avondschool voor een bepaalde periode
Ook financieel heeft dit effect gehad. Enerzijds omdat hierdoor niet alle cursisten hun bijdrage 
over dit jaar hebben betaald, maar anderzijds was ook onze verhuurder van het pand bereid de
de huur voor een aantal maanden kwijt te schelden alsmede zelfs deze permanent te verlagen.
Hiervoor willen wij de eigenaar van het schoolgebouw heel hartelijk bedanken.

Het bestuur wil hierbij alle leerkrachten en vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet
 in 2020 voor de stichting en de cursisten voor hun begrip voor de ontstane situatie t.g.v. Corona.
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Nijmeegse avondschool

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
De waardering van de activa en passiva geschiedt , voor zover niet anders is vermeld, tegen 
verkrijgingsprijs.
Baten worden toegerekend aan de periode waarvoor deze bestemd zijn. Kosten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde , eventueel onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Egalisatiereserve ( Vermogen)
De egalisatiereserve is bestemd voor het opvangen van de schommelingen in kosten die zich
niet elk jaar of zich niet elk jaar in dezelfde mate voordoen.
Een overschot resp. een tekort in een bepaald jaar wordt toegevoegd resp. onttrokken aan
deze reserve, tenzij het bestuur besloten heeft een gedeelte ervan te oormerken voor 
bepaalde doelen ( bestemmingsreserve/bestemmingsfonds)

Schulden
Zowel de schulden op lange termijn als die op korte termijn worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Nijmeegse avondschool
             BALANS

12/31/2020 12/31/2019
ACTIVA

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 0.00 434.00

LIQUIDE MIDDELEN
rabo rek. crt 12,694.00 2,765.00
rabo spaarrekening 30.00 30.00

12,724.00 3,229.00

PASSIVA

VERMOGEN
egalisatiereserve -23,810.00 -24,737.00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
leningen o/g 17,500.00 12,500.00

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
vooruitontvangen cursusgelden 2,791.00 1,834.00
nog te betalen kosten 16,243.00 13,632.00

12,724.00        3,229.00
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Nijmeegse avondschool
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020 2019
BATEN  

subsidies 62,202.00 60,804.00
bijdrage cursisten 4,434.00 4,465.00
donaties 1,000.00 3,000.00
Totaal baten 67,636.00 68,269.00

LASTEN

huisvestingskosten 4,324.00 7,296.00
personeelskosten 59,781.00 72,465.00
overige kosten 2,604.00 7,529.00

66,709.00 87,290.00

diverse baten en lasten 0.00 7,500.00
       ________          _________

Totaal lasten 66,709.00 94,790.00

exploitatieresultaat 927.00 -26,521.00
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Nijmeegse avondschool

TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen op korte termijn
Hieronder zijn in 2019 de nog te ontvangen cursusgelden betrekking hebbende
op dat jaar opgenomen. In 2020 was dit ( na aftrek i.v.m. oninbaar) nihil ( o.a.
i.v.m. corona) 

Egalisatiereserve 2020 2019
Het verloop is als volgt:
stand 1 januari -24,737.00 1,784.00
resultaat boekjaar 927.00 -26,521.00

-23,810.00 -24,737.00

Schulden op lange termijn
renteloze lening ( voor onbepaalde tijd) 12,500.00        12,500.00          
renteloze lening ( vervalt 31-12-2021) 5,000.00          -                     

17,500.00        12,500.00          

De post vooruitontvangen cursusgelden  heeft betrekking op dat gedeelte van het ontvangen 

cursusgeld ( 2020/21 resp. 2019/20) dat betrekking heeft op het volgend boekjaar ( 2021 resp 2020)

De nog te betalen kosten zijn als volgt nader te specificeren:
2020 2019

gemeente Nijmegen 7,532.00 7,532.00
belastingdienst en ABP 6,885.00 3,500.00
nog te betalen vakantiegelden 1,826.00 2,600.00

16,243.00 13,632.00
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Nijmeegse avondschool

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurverplichting
De stichting huurt 3 avonden per week een gedeelte van het pand 
Dennenstraat 21 te Nijmegen van Pro College.
De huurprijs is per 01-01-2021 € 457,- per maand.
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020 2019

BATEN

Subsidie
Dit betreft een door de gemeente Nijmegen jaarlijks verstrekte subsidie 62,202.00 60,804.00

Bijdrage cursisten
De cursisten betalen per schooljaar een bepaald bedrag per cursusavond.
Met ingang van schooljaar 2020/21 wordt er een gedifferentieerd bedrag
gehanteerd, afhankelijk van de gemeente waarin de cursist staat ingeschreven.
Het schooljaar ( aug/juli) loopt niet gelijk met het boekjaar ( jan/dec) zodat een gedeelte 
van het betaalde schoolgeld wordt toegerekend aan het volgende financiele boekjaar.

Donaties
Incidenteel wordt er een donatie gedaan aan de avondschool.
Zowel in 2020 als 2019 betreft dit een (1) donatie.

LASTEN

Huisvestingskosten
  Deze post is als volgt opgebouwd:
Huur 4,324.00 7,296.00
In 2020 is i.v.m. corona en de financiele situatie van de avondschool  voor
enkele maanden de huur kwijtgescholden. 

9



2020 2019

Personeelskosten
 De specificatie is als volgt :
salariskosten 46,036.00 49,199.00
belastingen w.g. 6,125.00 7,257.00
pensioenpremie w.g. 5,922.00 10,886.00
reiskosten 228.00 263.00
vrijwilligersvergoedingen 1,470.00 4,860.00

59,781.00 72,465.00

Overige kosten
Deze post is als volgt te specificeren:
lesmaterialen 0.00 3,614.00
kosten loonadministratie 1,591.00 1,550.00
telefoon/internet 520.00 224.00
verzekeringspremie 101.00 101.00
bankkosten 136.00 119.00
drukwerk 0.00 889.00
overige kosten 256.00 1,032.00

2,604.00 7,529.00

Diverse baten en lasten
Ultimo 2019 is de financiele verantwoording aangepast aan de
huidige waarderings- en verantwoordingssysthematiek ( geen "kasstelstel" meer) 
Dit leidt tot een eenmalige extra last in 2019 van euro 7.500 -
Deze post is als volgt te specificeren:
Nog te betalen belastingen/loonheffingen 2,800.00            
Nog te betalen pensioenpremie 700.00               
Vooruitontvangen cursusgelden in 2019 1,834.00            
Nog te betalen opgebouwde vakantierechten 2,600.00            

7,934.00            
Af: nog te ontvangen cursusgelden ult 2019 inzake boekjaar 2019 -434.00

7,500.00
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