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BESTUURSVERSLAG 
 

Inleiding  

2021 was een succesvol jaar van groei waarin onze HDT-methode opnieuw impact heeft bewezen. Wij 
verwachten in 2022 verdere uitbreiding van projecten en partners en wij richten ons op schaalbaarheid 
van onze organisatie, financiën en verdere ontwikkeling van de methodiek. De missie van Stichting The 
Bridge Learning Interventions is het reduceren van kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit doen we 
door de inzet van High Dosage Tutoring (HDT) voor de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen in 
het basis en voortgezet onderwijs. Bridge HDT is een evidence-based onderwijsinterventie met 
intensieve persoonlijke aandacht, maatwerk en nadruk op sterke relaties.   
  
Projecten, partners en onderzoeksresultaten in het afgelopen jaar  
We zijn dankbaar voor de voortgezette samenwerking met veel van onze partners en de uitbreiding met 
nieuwe partners in 2021. Door de financiële ondersteuning hebben we succesvol HDT mogen aanbieden 
aan ongeveer 350 leerlingen. Daarnaast heeft in 2021 de stichting haar projecten – net als de jaren 
ervoor - flink mogen uitbreiden. In 2021 zijn er op 10 scholen nieuwe HDT-projecten gestart. Op twee 
middelbare scholen is HDT gedurende het jaar gestopt. Er liepen – over heel 2021 bekeken - drie 
projecten in het basisonderwijs op in totaal 18 scholen en vier projecten in het voortgezet onderwijs op 
vier scholen. In totaal waren er in 2021 gemiddeld 45 medewerkers in dienst. Het is steeds gelukt om 
voor alle projecten voldoende tutoren op te leiden en tutoren door te laten groeien tot Site Director 
(locatie-manager).    
  De uitvoering van HDT werd in 2021 helaas opnieuw beïnvloed door de corona-pandemie 
waardoor schooluitval en online onderwijs tijdelijk de norm waren, dit was gelukkig wel minder dan in 
2020 en The Bridge en scholen waren dit keer beter voorbereid. We zijn hierbij dankbaar voor de 
sleutelfiguren en scholen die met ons hebben samengewerkt om een zo goed mogelijke versie van HDT 
uit te kunnen blijven voeren.   
  Onder andere door de vrijgekomen Nationaal Programma Onderwijs-gelden vanuit de 
Rijksoverheid en grote maatschappelijke bewustwording van kansenongelijkheid in het kader van de 
Covid-19 pandemie waren er in 2021 veel aanvragen voor nieuwe projecten en advisering. Ook was er 
veel aandacht voor evidence-based werken en is er specifieke media-aandacht geweest voor de 
methodiek van HDT. Zo is er een magazine verschenen in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie (Min. 
van OCW) over de methodiek  

De onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam lieten in 2021 weer zien dat onze 
methodiek grote resultaten voor leerlingen genereren, ondanks de aanpassingen in het programma 
vanwege de corona-maatregelen. Dit keer was hun onderzoek vooral gefocust op de projecten in de 
bovenbouw van het basisonderwijs. De onderzoeksresultaten laten vooral het volgende zien: als Covid-
19 maatregelen onze uitvoering van HDT niet grotendeels beperkt, zorgt Bridge HDT op een consistente 
wijze voor enorme groei in de reken/wiskunde prestaties van alle leerlingen die deelnemen.   
  
Professionalisering van de organisatie  

In 2021 is er veel focus geweest op de professionalisering van de organisatie waardoor het Central 
Office is uitgebreid. Zo is er een samenwerking aangegaan met een extern boekhoudbureau, 
salarisadministratiekantoor, is er een manager data en administratie aangenomen en is de directie 
uitgebreid en het bestuur vernieuwd. Tevens is er een nieuw bedrijfsreglement in werking getreden en 
is er een meerjarenplan opgesteld   

De stichting heeft zich afgelopen jaar gefocust op het uitvoeren van nieuwe HDT-modellen gezien 
de wens van verschillende samenwerkingspartners om de kosten per leerling per jaar te reduceren en 
HDT beter schaalbaar te maken. Dit houdt in dat The Bridge projecten is gestart waarbij in plaats van 5 
uur per week, leerlingen 2 tot 3 uur per week HDT ontvangen. Hierdoor kan een groter aantal leerlingen  
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deelnemen. De effectiviteit hiervan wordt bij enkele projecten onderzocht door een onderzoeksteam 
van de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft de stichting voor het eerst – in opdracht van de 
Gemeente Amsterdam – een docententraining voor in de bovenbouw van het basisonderwijs 
ontwikkeld om HDT en de samenwerking op de scholen nog duurzamer in het onderwijs te verankeren. 
Andere partijen hebben ook de wens aangegeven om een training te ontwikkelen voor hun eigen 
personeel om (componenten van) HDT uit te kunnen voeren.  
  
Versterking directie en bestuur  
In het voorjaar van 2021 is het bestuur van de stichting veranderd en uitgebreid. De voormalig 
penningmeester Tonnie Sonderen en voorzitter Martijn van Tol zijn afgetreden. We danken hen voor 
hun inzet sinds het begin van de stichting. In mei 2021 is René de la Fonteijne aangetreden als voorzitter 
en secretaris, Jos Huijbregts als penningmeester en Elvira Devis als algemeen bestuurslid. De stichting is 
een ANBI-stichting, dit betekent onder andere dat zij geen winst maakt en een algemeen belang 
behartigt. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Alle andere medewerkers 
zijn in dienst van de stichting. De dagelijkse leiding is in handen van de directie en wordt ondersteund 
door de andere Central Office medewerkers.  
  
Financiën  

o Eigen vermogen/overschot  
Het boekjaar 2021 sluit met een overschot van 126.726 euro hetgeen met name te danken 
is aan de donaties die hoger waren dan voorzien. Het bestuur stelt voor om het overschot 
toe te voegen aan de algemene reserve. Naast de algemene reserve is er een 
continuïteitsreserve gevormd in voorgaande jaren. Dit is een verantwoord bedrag om 
minimaal een halfjaar het Central Office door te kunnen betalen mochten projecten 
onverhoopt eindigen.  
o Baten  
De totale baten waren 1.453.305 euro Dit betekent een stijging van ruim 63% hetgeen 
verband houdt met een toename van het aantal projecten dat in uitvoering is genomen in 
het boekjaar. Ten opzichte de begroting vielen de baten licht hoger uit. De baten uit 
projectsubsidies daalden doordat niet alle begrote uitgeven in het boekjaar werden 
gedaan. Daarentegen stegen de inkomsten uit donatie en giften.  
o Organisatiekosten   
De organisatiekosten vielen licht hoger uit dan begroot. Daar tegenover kon een hoger 
bedrag van de organisatiekosten worden doorberekend aan de projecten in verband met 
extra subsidies voor vooronderzoek en het opstarten van projecten.  
In 2021 is er veel focus geweest op professionalisering van de organisatie, dit was 
noodzakelijk gezien de groei van de projecten. De Central Office kosten zijn hierdoor in 
2021 gestegen ten op zichtte van 2020. Er is onder andere in het eerste halfjaar een 
boekhoudsysteem opgezet in samenwerking met een externe organisatie. In 2021 is in dit 
kader is daarnaast het Central Office van de stichting zelf uitgebreid. Begin 2021 is een 
manager data en administratie toegevoegd aan de organisatie, in het najaar van 2021 een 
codirecteur en tevens een coördinator Sociaal-Emotioneel leren. Deze kosten zijn deels 
betaald vanuit de projecten, maar aangevuld met aparte subsidies voor ‘capacity building’ 
van filantropische organisaties.  

  
o Kosten projecten  
De kosten van de projecten vielen iets lager uit dan begroot. Met name de salariskosten 
waren lager dan begroot. Mede door Covid waardoor soms lessen uitvielen en er daardoor 
besparingen werden gerealiseerd op variabele personeelskosten (met name reiskosten). 
Daarnaast werd één project voortijdige beëindigd waardoor ook een besparing op kosten 
werd bereikt.   
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Vooruitblik 2022  

 
De focus voor 2022 ligt op het bewaken van de kwaliteit en ook de ontwikkeling van efficiëntere en 
goed financierbare uitvoeringsmodellen. Veel partners hebben al aangegeven de projecten te willen 
voortzetten of uit te breiden. Een aantal nieuwe contracten voor continuering is al getekend. The Bridge 
zet voortaan in op continuering van lopende en nieuwe projecten voor minimaal 3 jaar  
  Daarnaast is de animo voor nieuwe HDT-projecten is groot en in 2022 zullen de projecten weer 
uitgebreid worden. In 2022 zal The Bridge twee nieuwe projecten starten in januari 2022, minimaal 2 
nieuwe projecten starten in september 2022 en zich voorbereiden op 2 nieuwe projecten per januari 
2023. Nieuwe projecten zullen vooral gestart worden in het voortgezet onderwijs aangezien hier de 
schaalbaarheid beter haalbaar is en de kosten lager zijn.  
  Om deze groei van de projecten te kunnen realiseren, zal ook het Central Office moeten worden 
uitgebreid en er dienen begrotingen opgesteld te worden die toekomst-bestendigd zijn. The Bridge zal 
ook partnerschappen moeten uitbreiden om genoeg tutoren te kunnen blijven werven. Dit laatste is 
zeker noodzakelijk gezien de huidige situatie van een krappe arbeidsmarkt.  

Kortom, The Bridge staat nu voor de uitdaging om in 2022 de groei op een goede en bewuste 
manier te overzien, schaalbare modellen verder door te ontwikkelen, duurzame partnerschappen met 
de meest belangrijke partijen in het veld te behouden en uit te breiden en bovenal door te zorgen dat 
de lopende en nieuwe projecten op een kwalitatief hoge wijze worden gecontinueerd. We danken alle 
partners voor de samenwerking en voor het vertrouwen in onze projecten en kijken er naar uit om HDT 
komende jaren aan nog meer leerlingen aan te mogen bieden.  
 

 

 

8 maart 2022 
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Stichting The Bridge Learning Interventions      

      
Balans per 31 december 2021 2021  2020 

 € €  € € 
Activa      

      
Vaste activa      
Materiële vaste activa  18.479   - 

      
Vlottende activa      
Debiteuren 104.606   -  
Overige vorderingen en overlopende activa 103.824   10.293  
Liquide middelen 862.487   537.918  
  1.070.917   548.211 

        
Totaal activa  1.089.396   548.211 

      
Passiva      

      
Eigen vermogen      
Algemene reserve 180.694   53.968  
Continuïteitsreserve 210.000   210.000  
  390.694   263.968 

      
Schulden op korte termijn      
Belastingen en premies sociale verzekeringen 27.022   19.717  
Vooruit ontvangen subsidies 602.291   227.349  
Overige schulden en overlopende passiva 69.389   37.177  

  698.702   284.243 
      

        
Totaal passiva  1.089.396   548.211 
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Stichting The Bridge Learning Interventions      

      
Staat van baten en lasten 2021 vergelijking 
met begroting      
      

 2021  begroting 

 € €  € € 
Baten      
Projectsubsidies 1.225.249   1.284.484  
Donaties en giften 191.350   156.000  
Inkomsten dienstverlening 36.706   29.591  

      
Totaal baten  1.453.305   1.470.075 

      
Lasten      
Organisatiekosten:      
Personeelskosten 287.458   283.763  
Huisvestingskosten 4.360   1.797  
Afschrijvingen materiele vaste activa 2.509   2.040  
Algemene kosten 41.291   37.734  
Toerekening organisatiekosten -285.722   -267.704  
Totaal organisatiekosten  49.896   57.630 

      
Directe kosten:      
Personeelskosten 921.348   973.368  
Toegerekende organisatiekosten 285.722   267.704  
Overige directe kosten 69.613   78.767  
Totaal verstrekkingen en directe kosten  1.276.683   1.319.839 

        
Totaal lasten  1.326.579   1.377.469 

      
Saldo van baten en lasten  126.726   92.606 
 
 
Bestemming saldo van baten en lasten 
 
Toevoeging aan de algemene reserve  126.726   92.606 
Toevoeging aan de continuïteitsreserve  -   - 
 
Saldo van baten en lasten  126.726   92.606 
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Stichting The Bridge Learning Interventions      

      
Staat van baten en lasten 2021 vergelijking 
met voorgaand jaar      
      

 2021  2020 

 € €  € € 
Baten      
Projectsubsidies 1.225.249   868.637  
Donaties en giften 191.350   -  
Inkomsten dienstverlening 36.706   55.827  

      
Totaal baten  1.453.305   924.464 

      
Lasten      
Organisatiekosten:      
Personeelskosten 287.458   866.664  
Huisvestingskosten 4.360   2.083  
Afschrijvingen materiele vaste activa 2.509   -  
Algemene kosten 41.291   54.946  
Toerekening organisatiekosten -285.722   --  
Totaal organisatiekosten  49.896   923.693 

      
Directe kosten:      
Personeelskosten 921.348   -  
Toegerekende organisatiekosten 285.722   -  
Overige directe kosten 69.613   -  
Totaal verstrekkingen en directe kosten  1.276.683   - 

        
Totaal lasten  1.326.579   923.693 

      
Saldo van baten en lasten  126.726   971 
 
 
Bestemming saldo van baten en lasten 
 
Toevoeging aan de algemene reserve  126.726   971 
Toevoeging aan de continuïteitsreserve  -   - 
 
Saldo van baten en lasten  126.726   971 
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Algemene grondslagen voor de jaarrekening  
 
Stichting The Bridge Learning Interventions is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel onder nummer 66782538.   
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1). 
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de 
onderstaande toelichting anders is vermeld.  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen en risico’s 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, voor zover zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 
De jaarrekening is opgemaakt in euro’s.  
 
Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve dient het voortbestaan van de stichting te waarborgen voor minimaal een half jaar 
bij eventuele calamiteiten, zoals het wegvallen van belangrijke subsidies.  

Baten 

Subsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen. 

Baten in natura van materiële omvang worden gewaardeerd tegen waarde in het economische verkeer. 
Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.  
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Afschrijvingen 

Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van de 
geschatte levensduren van de betreffende activa. Hierbij worden de volgende percentages gehanteerd: 

 

Kantoorinventaris:  20% 

 

Directe kosten 

De directe kosten bestaan uit de personeelskosten van medewerkers die direct toerekenbaar zijn aan de 
projecten alsmede overige directe kosten zoals lesmaterialen en externe consultancy. Op basis van 
afspraken met subsidieverstrekkers kan een deel van de organisatiekosten worden toegerekend als 
directe kosten van projecten. Afhankelijk van de afspraken is dit een vast bedrag of een percentage van 
de andere directe kosten. 
 
KASSTROOMOVERZICHT 

Gezien de aard van de activiteiten en de omvang van de balansposten is de toegevoegde waarde van een 
kasstroomoverzicht beperkt. Derhalve is het opnemen van een kasstroomoverzicht achterwege gebleven. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021  
 

Materiële vaste activa (18.479) 
 

Voor zover niet anders vermeld, waardeert Stichting The Bridge Learning Interventions de activa tegen 
de aanschafprijs.  
 
Debiteuren (104.606) 
 
Hieronder zijn opgenomen gedeclareerde subsidiebijdragen. 
 
Vorderingen en overlopende activa (103.824) 
 

Specificatie vorderingen en overlopende activa 2021 2020 

Vooruitbetaalde verzekeringen 34.114   - 

Te ontvangen donatie 35.000 - 

Te ontvangen subsidie Dunamare, Haarlem VO 17.538 - 

Vooruitbetaalde huur en lesmateriaal 2.488 2.945 

Vooruitbetaalde kosten 1.955  - 

Te ontvangen bijdrage salariskosten 3.931 2.348 

Nettolonen 1.618 - 

Vergoeding lage lonen 7.180 5.000 

Totaal vorderingen en overlopende activa 103.824  10.293 
 
 
Liquide middelen (862.487) 
 

Specificatie liquide middelen: 2021 2020 

Saldo ING betaalrekening 612.910  287.918  

Saldo ING spaarrekening 249.577  250.000  

Liquide middelen 862.487  537.918  
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
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Passiva 
 

Eigen vermogen (390.694) 
 
Algemene reserve (180.694) 
 
Het voordelig resultaat in 2021 ad € 126.726 is vooruitlopend op het bestuursbesluit, aan de algemene 
reserve toegevoegd.  
 
Het verloop van de algemene reserve is als volgt te specificeren: 
 

 2021 2020 

Stand per 1 januari 53.968  52.997 

Bij: Staat van baten en lasten 126.726 971 

Stand per 31 december 180.694  53.968  
 

Continuïteitsreserve (210.000) 
 
Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve ter hoogte van de begrote personeelskosten voor een 
halfjaar. (Vorig jaar was de benaming voor deze reserve Overige reserve.) 
 
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt te specificeren: 
 

 2021 2020 

Stand per 1 januari 210.000  70.000 

Bij: toevoeging - 140.000 

Stand per 31 december 210.000  210.000  
 
 

Belastingen en premies sociale verzekeringen ( 27.022) 
 

Specificatie belastingen en premies sociale 
verzekeringen 2021 2020 

Nog te betalen loonheffing  27.022  19.717 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  27.022  19.717  
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Vooruit ontvangen subsidies (602.291) 

Specificatie vooruit ontvangen subsidies 2021 2020 

SWV PO-ZK Kennemerland, PO Schalkwijk Haarlem 178.089  54.838 

Gemeente Amsterdam, PO Zuidoost 43.621 25.333 

Gemeente Amsterdam, AVO 69.339 90.628 

Gemeente Amsterdam, Trainingsprogramma - 4.500 

Dunamare, Haarlem VO - 52.050 

Agora, PO Zaandam 26.182 - 

Mundus College, VO A’dam Nieuw West 84.024 - 

Scholengemeenschap Bijlmer, VO Zuidoost 105.069 - 

SWV Kennemerland, PO+ 45.967 - 

Donatie voor 2022 50.000 - 

Totaal vooruit ontvangen subsidies 602.291 227.349 
 

  Nog te betalen kosten (69.390) 
 
Specificatie nog te betalen kosten: 2021 2020 
Nog te betalen vakantietoeslag   42.991  30.345  
Nog te betalen verzekeringen  4.686  -  
Nog te betalen administratiekosten  1.024  -  
Nog te betalen accountantskosten 11.495  -  
Nog te betalen kosten 9.193 6.832 
Totaal nog te betalen kosten 69.389  37.177  

 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Huurovereenkomst 

Er is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Pletterij. De jaarlijkse huurkosten bedragen € 4.523 
De huur kan tegen het eind van het jaarcontract met een opzegtermijn van drie maanden worden 
beëindigd. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021  
 
 
BATEN 

 
 

Projectsubsidies ( 1.225.249) 
 

De projectsubsidies kunnen als volgt worden gespecificeerd:  
 

Projectsubsidies   Begroot   
Omschrijving 2021 2021 2020 
Amsterdam PO Zuidoost, leerjaar 1 - - 178.258 
Amsterdam PO Zuidoost, leerjaar 2 186.669 186.667 126.667 
Amsterdam PO Zuidoost, leerjaar 3 133.335  133.333 - 
Amsterdam PO Docententraining 15.000 15.000 - 
Amsterdam VO leerjaar 1 25.000  25.000 275.911 
Amsterdam VO leerjaar 2 275.000 275.000  
Amsterdam VO Nieuw-west leerjaar 1 61.250  61.250 - 
Amsterdam VO Zuidoost, leerjaar1 5.186 - - 
Haarlem PO Schalkwijk, leerjaar 2 en 3 24.838 24.838 288.000 
Haarlem PO Schalkwijk, leerjaar 4 264.000 264.000 - 
Haarlem VO Schalkwijk, leerjaar 1 198.004 188.000 - 
Zaandam, PO leerjaar 1 107.916 107.917 - 
Ministerie OCW, Gelijke kansen Alliantie magazine 12.500 12.500 - 
 Af: Niet bestede deel van ontvangen subsidies -83.449 -9.021 - 
Totaal projectsubsidies 1.225.249 1.284.484 868.637 

 
De aan 2021 toegerekende subsidiebedragen zijn voor een aantal projecten niet geheel besteed.  
Indien dit projecten betreft waarvan het leerjaar doorloopt in het volgende kalenderjaar is het niet 
bestede subsidiebedrag als vooruit ontvangen bedrag op de balans verantwoord onder de kortlopende 
schulden. 
Met een aantal subsidieverstrekkers is afgesproken dat het niet bestede deel van afgesloten leerjaren 
terugbetaald zal worden. De afrekening van de afgesloten leerjaren is in mindering gebracht op de 
ontvangen projectsubsidies. 
 

Donaties en giften ( 191.350) 
 

  Begroot  
 2021 2021 2020 
Donaties 191.000 156.000 - 
Giften 350 - - 
    
Totaal  191.350 156.000 - 
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Inkomsten dienstverlening ( 36.706) 
 

  Begroot  
 2021 2021 2020 
Geleverde diensten en voorgeschoten toetsafnames 36.706 29.591 55.827 
    
Totaal  36.706 29.591 55.827 
 

 

LASTEN 
 

De lasten zijn in voorgaand boekjaar niet uitgesplist in organisatiekosten en directe kosten. De 
vergelijkende cijfers zijn derhalve beperkt vergelijkbaar met de gerealiseerde en begrote lasten over 
2021. 

 
Personeelskosten (287.458) 
 

Specificatie personeelskosten: 2021 begroot 2020 

Brutosalarissen  195.024 195.338 614.242 

Vakantiegeldtoeslag 15.431 13.989 9.177 

Bonussen 3.153 3.153  - 

Overwerk 2.654 5.308 - 

Sociale lasten 34.199 33.343 132.631 

Ziekteverzuimverzekering 6.217 6.269 21.733  

Reiskosten woon-werkverkeer 2.567 1.756 41.198 

Onkostenvergoeding 3.081 2.107 21.506 

Recrutering 8.561 8.187 806 

Kosten salarisadministratie 1.909 2.129 2.690 

Overige personeelskosten 5.095 67 3.400  

Lesmateriaal 2.369 4.621 12.593 

Teambuilding 1.393 1.688 8.884 

Training/-cursussen 5.808 5.808 1.070 

Detacheringsvergoeding - - 9.900 

Uitkering ziekteverzuimverzekering - - -8.166 

Tegemoetkoming lage lonen - - -5.000 

Totaal personeelskosten 287.458 283.763 866.664 

   
 

Het gemiddeld aantal werknemers over 2021 bedroeg 32 omgerekend naar een fulltime dienstverband. 
Dit betreft zowel de werknemers opgenomen onder de organisatiekosten als opgenomen onder de directe 
kosten. 
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 Huisvestingskosten (4.360) 
 
Specificatie huisvestingskosten: 2021 begroot 2020 

Huurkosten  4.360 1.797 2.083  

Totaal huisvestingskosten  4.360  1.797 2.083 
 
 
Afschrijvingen materiele vaste activa ( 2.509) 
 
Afschrijvingen materiele vaste activa: 2021 begroot 2020 
Afschrijvingen materiele vaste activa  2.509 2.040  -  
Totaal afschrijvingen materiele vaste activa  2.509 2.040  -  

 
Algemene kosten ( 41.291) 

 
Specificatie algemene kosten: 2021 begroot 2020 

Reclame en advertentiekosten  170  -  -  

Promotieartikelen 82  -  -  

Representatiekosten  27  -  -  

Relatiegeschenken  50  -  -  

Lunch en diner  1.120  507  -  

Parkeerkosten  51   16  -  

Kantoorbenodigdheden  566  609  585  

Drukwerk  150  -  -  

Automatiseringskosten 1.055    5.249 -  

Contributies, abonnementen en heffingen  198  135 -  

Portokosten  8  18  -  

Accountantskosten 13.831  9.836  11.643  

Administratiekosten  11.702 7.503 - 

Consultancy HDT 33 33 - 

Advieskosten 3.709  8.786 3.350 

Notariskosten  663 - - 

Zakelijke verzekering  4.074 1.916 - 

Bankkosten  2.326  1.296 517 

Saga Education inhoudelijke consulting -  -  10.648 

Reiskosten Engeland -  -  2.497 

Nagekomen kosten vorig jaar / toetsen -  -  2.780 

Extra uitgaven ivm Corona -  -  12.694 

Kantoorinrichting -  -  2.607 

Strategisch plan van aanpak (consultancy) -  -  7.545 

Overige algemene kosten  1.475 1.830 80 

Totaal algemene kosten 41.291 37.734 54.946 
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Toegerekende organisatiekosten (-285.722) 
 
Specificatie Toegerekende organisatiekosten 2021 begroot 2020 
Dekking Central Office -274.493 -257.704 - 
Dekking laptop/telefoonkosten -11.229 -10.000 - 
Totaal Toegerekende organisatiekosten  -285.722 -267.704 - 

 

Directe kosten (1.276.683) 

De directe kosten bestaan uit de personeelskosten van medewerkers die direct toerekenbaar zijn aan de 
projecten alsmede overige directe kosten zoals lesmaterialen en externe consultancy. 
 

Personeelskosten (921.348) 
 

Specificatie personeelskosten: 2021 begroot 2020 

Brutosalarissen  637.932 697.342  

Vakantiegeldtoeslag 54.905 55.677  

Bonussen 9.916 -  

Sociale lasten 134.894 135.294  

Ziekteverzuimverzekering 27.359 20.069  

Reiskosten woon-werkverkeer 35.487 29.521  

Onkostenvergoeding 19.415 22.598  

Kosten salarisadministratie 9.031 -  

Overige personeelskosten 1.152 12.868  

Uitkering ziekteverzuimverzekering -8.743 -  

    

Totaal personeelskosten 921.348 973.368  

   
 
Toegerekende organisatiekosten (285.722) 
 
 
Specificatie toegerekende organisatiekosten 2021 begroot 2020 

Dekking Central Office 274.493 257.704  

Dekking laptop/telefoonkosten 11.229 10.000  

Totaal Toegerekende organisatiekosten 285.722 267.704   
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Overige directe kosten (69.614) 
 

Specificatie overige directe kosten 2021 begroot 2020 

Lesmateriaal 18.927 25.642  

Consultancy 14.892 18.008  

Teambuilding 6.230 50  

Training/cursussen 6.060 -  

Accountantskosten 5.397 13.958  

Overige projectkosten 18.107 21.109  

Totaal Overige directe kosten 69.613 78.767  
 

 

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 8 maart 2022 
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OVERIGE GEGEVENS 
  








