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De Raad van Toezicht  

Stichting VoorleesExpress 

Koningin Wilhelminalaan 8 

3527 LD  UTRECHT 

     

 

 

Leidschendam, 15 maart 2021  

 

Geachte leden van de Raad van Toezicht 

 

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap, waarin 

begrepen de balans met tellingen van € 434.989 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een 

resultaat na belastingen van € 61.348, samengesteld. 

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting VoorleesExpress te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de 

winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder 

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. 

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 

ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 

slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting VoorleesExpress Wij 

hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 

oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
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3 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 

verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn     
Eigen vermogen 224.275 162.927 

 

224.275 162.927 

Vastgelegd op lange termijn     
Materiële vaste activa 977 1.465 

 

977 1.465 

Werkkapitaal 223.298 161.462 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie. 

OPBOUW WERKKAPITAAL 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 

schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen 22.449 4.323 

Liquide middelen 411.563 177.665 

Vlottende activa 434.012 181.988 

Af: kortlopende schulden 210.714 20.526 

Werkkapitaal 223.298 161.462 

 

 

 
 

U adviseurs en accountants 

namens deze,  

 

 

G.C.T. de Winter    

Accountant-Administratieconsulent
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4 BESTUURSVERSLAG 

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

Door de corona epidemie was 2020 een uitzonderlijk en onvoorspelbaar jaar. Begin 2020 werd 

duidelijk dat de contactbeperkende maatregelen grote effecten hadden op het bereik van het aantal 

gezinnen. Daarom besloot stichting VoorleesExpress op flexibele uitgaven te bezuinigen en extra 

fondsen te werven om de nodige aanpassingen te kunnen doen in de methodiek.  

Stichting VoorleesExpress factureert aangesloten Voorlees-locaties jaarlijks voor de ondersteuning 

vanuit stichting VoorleesExpress. Een groot deel van deze vergoeding wordt berekend op basis van 

een bedrag per gezin. VoorleesExpress-locaties die minder gezinnen bereiken, kunnen na afloop van 

het kalenderjaar een beroep doen op stichting VoorleesExpress om teveel in rekening gebrachte 

gezinnen terug te betalen. Doordat gedurende 2020 onzeker was hoeveel VoorleesExpress locaties 

een verzoek zouden doen tot terugbetaling werd rekening gehouden met een groot tegenvallend 

financieel resultaat. Bij het opstellen van de jaarrekening is de inschatting dat de meeste locaties 

geen verzoek zullen doen tot terugbetaling, ondanks dat zij minder gezinnen hebben bereikt, omdat 

zij zelf ook niet zullen worden gekort door hun lokale subsidiegever. Hoewel ongeveer 4000 gezinnen 

bereikt zijn in plaats van de beoogde 6000 gezinnen, hebben we in deze jaarrekening rekening 

gehouden dat maar een klein deel hiervan moet worden terugbetaald. 

Door deze ontwikkelingen pakt het jaar 2020 voor stichting VoorleesExpress financieel positiever uit 

dan gedurende het jaar werd verwacht. 

Dit is te danken aan particulieren fondsen, bedrijven en organisaties, het harde werken van het team 

van stichting VoorleesExpress en de coöperatieve houding van alle VoorleesExpress-partners.  

Utrecht, 26 februari 2021 

Naam bestuurders Handtekening 

Mw. A. Heinsbroek 

  

 

  



 

 

 JAARREKENING 2020 
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 9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

5 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vaste activa         
Materiële vaste activa   977   1.465 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Handelsdebiteuren 10.455   1.541   

Overige vorderingen 950   950   

Overlopende activa 11.044   1.832   

    22.449   4.323 

Liquide middelen   411.563   177.665 

     

Totaal 

  

434.989 

  

183.453 
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 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

PASSIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Reserves en Fondsen 162.927   162.927   

Onverdeeld resultaat  61.348   -   

 

  224.275   162.927 

Kortlopende schulden         
Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 3.495   2.551   

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.266   2.264   

Overige schulden 5.140   5.027   

Overlopende passiva 199.813   10.684   

    210.714   20.526 

Totaal 

  

434.989 

  

183.453 
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 11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  

Begroting 

2020 2020 2019 

  € € € 

Baten van particulieren, bedrijven en loterijorganisaties 7.000 21.837 15.680 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  213.000 247.121 263.575 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten en/of diensten 10.000 15.018 12.637 

Overige baten - 11.935 18.059 

Som der baten 230.000 295.911 309.951 

Besteed aan doelstellingen       
Productie-, distributiemateriaal en boekenbonnen 43.000 36.759 40.307 

        

Wervingskosten - 19.392 20.044 

Kosten van Beheer en Administratie       
Personeelskosten 113.465 111.218 109.401 

Afschrijvingskosten - 488 654 

Huisvestingskosten 15.148 15.533 17.189 

Automatiseringskosten 40.000 29.563 59.662 

Organisatiekosten 20.200 21.447 28.684 

        

Som der lasten 231.813 234.400 275.941 

Exploitatieresultaat -1.813 61.511 34.010 

Financiële baten en lasten       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 73 80 

Rentelasten en soortgelijke kosten -250 -236 -227 

Resultaat -2.063 61.348 33.863 

Resultaatbestemming       

Reserves en Fondsen - - 33.863 

Onverdeeld resultaat  - 61.348 - 

Bestemd resultaat - 61.348 33.863 
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 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

7 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting VoorleesExpress 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Utrecht 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 69832994 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting VoorleesExpress, statutair gevestigd te Utrecht bestaan voornamelijk uit: 

Het stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in UTRECHT. 

8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

fondsenwervende organisaties (RJk C2). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 

die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

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

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen 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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Vorderingen 

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

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

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

Onder de baten worden de ontvangen giften en bijdragen, alsmede de gefactureerde bedragen van de 

betreffende organisaties opgenomen. 

 



Stichting VoorleesExpress, te Utrecht  
 

 

 13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

9 TOELICHTING OP BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Inventaris en computers 977 1.465 

 

977 1.465 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Inventaris 

en 

computers 

  € 

Boekwaarde 1 januari 2020   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 2.649 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.184 

 

1.465 

Mutaties 2020   
Afschrijvingen -488 

 

-488 

Boekwaarde 31 december 2020   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 2.649 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.672 

 

977 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 20,0 

VORDERINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen op debiteuren 10.455 1.541 

Overige vorderingen 950 950 

Overlopende activa 11.044 1.832 

Totaal 22.449 4.323 
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 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden 411.563 177.665 

Totaal 411.563 177.665 

EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Reserves en Fondsen 162.927 162.927 

Onverdeeld resultaat  61.348 - 

Totaal 224.275 162.927 

Reserves en Fondsen 2020 

  € 

Stand 1 januari 162.927 

Toevoegingen via baten en lasten - 

 

162.927 

Stand 31 december 162.927 

Onverdeeld resultaat  2020 

  € 

Stand 1 januari - 

Onverdeeld resultaat 61.348 

 

61.348 

Stand 31 december 61.348 
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 15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.495 2.551 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     
Loonheffing- en premieschulden 2.266 2.264 

Overige schulden     

Reservering vakantiegeld 3.680 3.562 

Reservering verlofdagen 908 931 

Reservering sociale lasten 552 534 

  5.140 5.027 

Overlopende passiva     

Vooruit ontvangen baten 171.963 3.000 

Overige kosten 782 3.721 

Accountantskosten 2.541 3.963 

Voorziening COVID 10.000 - 

YouBeDo boekenbonnen 14.527 - 

  199.813 10.684 

Totaal 210.714 20.526 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 13.439 

De resterende looptijd van het huurcontract is 3 maanden. 
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 16 Samenstellingsverklaring afgegeven 

10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2020 2019 

  € € 

Baten van particulieren, bedrijven en loterijorganisaties     

Baten van particulieren 3.317 4.959 

Baten van bedrijven 14.025 10.620 

Baten van loterijorganisaties 105 101 

Baten Stichtingen 4.390 - 

  21.837 15.680 

Baten van andere organisaties zonder winststreven      

VE basisvergoedingen en dienstverlening 230.505 177.365 

Project bijdragen en opdrachten 16.616 86.210 

  247.121 263.575 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of 

diensten     

Verkoop materialen 15.018 9.937 

Voorleespakketten - 2.700 

  15.018 12.637 

Overige baten     

Overige dienstverlening 11.935 18.059 

      

Som der baten 295.911 309.951 

Totaal der baten 295.911 309.951 

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN 

  2020 2019 

  € € 

Productie-, distributiemateriaal en boekenbonnen 36.759 40.307 

Totaal 36.759 40.307 
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 17 Samenstellingsverklaring afgegeven 

WERVINGSKOSTEN 

  2020 2019 

  € € 

Wervingskosten     

Wervingskosten 12.950 18.025 

Kosten van evenementen, promotie en drukwerk 6.442 2.019 

Totaal 19.392 20.044 

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE 

  2020 2019 

  € € 

Personeelskosten     

Brutoloon 85.130 82.388 

Sociale lasten 15.911 16.366 

Pensioenpremies 8.021 6.981 

Reiskosten woon-werkverkeer 991 2.084 

Overige personeelskosten 350 2.441 

Ontvangen ziekengelden - -859 

HR transitie, opleiding, reiswerk 815 - 

  111.218 109.401 

Afschrijvingskosten 488 654 

Huisvestingskosten 15.533 17.189 

Automatiseringskosten     

Onderhoudskosten 19.883 29.428 

Ontwikkelingskosten automatisering 9.680 30.234 

  29.563 59.662 

Organisatiekosten     

Verzekering, accountant, klein onderhoud 6.052 8.044 

Accountmanagement 325 4.545 

Marketing en PR 5.111 15.665 

Sponsoring in natura -41 430 

Dotatie voorziening COVID 10.000 - 

  21.447 28.684 

Totaal 178.249 215.590 
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 18 Samenstellingsverklaring afgegeven 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Rentebaten banken 73 80 

Rentelasten banken -236 -227 

Financiële baten en lasten (saldo) -163 -147 

11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

BIJZONDERE POSTEN 

Uitzonderlijke posten 

COVID 19  

Als gevolg van het COVID 19 virus is in de jaarrekening 2020 een voorziening opgenomen van  

€ 10.000,-. De verwachting is dat als gevolg van COVID het aantal gezinnen dat kan worden bereikt 

zal dalen, dit kan ertoe leiden dat de subsidie wordt ingetrokken en moet worden terugbetaald. 

Stichting VoorleesExpress heeft zich in 2020 als gevolg van COVID beperkt tot de uitvoering op 

locaties en minder op de uitvoering van projecten. 

Stichting VoorleesExpress heeft geen gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid.  

WERKNEMERS 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting VoorleesExpress bedroeg: 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2020 2019 

  fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 1,7 1,7 

ONDERTEKENING 

Utrecht, 15 maart 2021 

Naam Handtekening 

  

 A.M. Heinsbroek 
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