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Financieel overzicht

2019

ten behoeve van de ANBI erkenning

Stichting The Bridge Learning Interventions
Haarlem.
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Staat van bezittingen en schulden per 1 januari 2019
ING betaalrekening

129.278,00

Vooruit ontvangen subsidies

Afdracht loonheffing/soc. premies
Te betalen accountantskosten
Te betalen kosten pensioenregeling
Vooruitbetaalde verzekeringspremies
Vakantiegeldverplichtingen incl. soc. premies

54.538,00

5.019,00
3.500,00
5.000,00
4.827,00
10.718,00

Saldo reserve

55.330,00
134.105,00

134.105,00

Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2019.
ING betaalrekening

424.080,00

Vooruit ontvangen subsidies
project Haarlem
project Amsterdam ZO
project VO Mundus/Hogelant
Te vorderen tegemoetkoming lage lonen
Afdracht loonheffing/soc. premies
Te betalen accountantskosten
Te betalen kosten
Vooruitbetaalde verzekeringspremies
Vakantiegeldverplichtingen incl. soc. Premies
Te verrekenen kosten
Saldo reserve

54.538,00
177.333,00
37.468,00
11.000,00
11.545,00
5.000,00
5.000,00
8.128,00
141,00

21.468,00
8.000,00
122.997,00

443.349,00

443.349,00
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Staat van baten en lasten over 2019
Subsidies

417.947,00

Kosten tutoren en site-directors
Kosten central office
Overige kosten

286.530,00
94.782,00
40.949,00

Batig saldo

-4.314,00

totaal

417.947,00

417.947,00

Onderverdeeld per project:
Haarlem
Bijdrage uit deze projecten
Kosten tutoren/site-directors
Aandeel kosten Central Office
Advieskosten
Aandeel accountantskosten
Werving en selectie
Lesmateriaal
Catering en teamuitgaven
SAGA consulting
Aandeel kosten toetsen
Aandeel overhead
Totale kosten
Saldo per project

Amsterdam Haarlem VO
Zuid Oost
Mundus/Hogelant
288.000
126.667
3.280
210.584
61.611

2.862
3.787
3.540
1.990
3.309
291.419

77.946
31.171
1.311
2.754
160
2.905
2.477
3.540
1.990
3.308
127.562

-3.419

-895

3.736

892
300
1.626
462

3.280
-
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Algemene opmerkingen:
Op 22 augustus 2017 is de stichting The Bridge Learning Interventions opgericht.
De statutaire zetel is Amsterdam. Het bezoekadres is:
Brouwersplein 5B, 2e verdieping, 2013 PE Haarlem.
Het bestuur bestaat uit:
M.A.J. van Tol, geboren te Apeldoorn 11 februari 1972, als voorzitter en
S.A. Sonderen, geboren te Rotterdam op 23 juli 1961, als penningmeester
De gevolmachtigde is Mevr. A.E. Kielman met als titel procuratiehouder
Zij is bevoegd de stichting tezamen met een bestuurder te vertegenwoordigen.
In 2019 is zij benoemd tot directeur van de stichting.
Het doel van de stichting is het zich op alle mogelijke
manieren (doen) inzetten voor het op effectieve wijze terugdringen
van leerachterstanden bij leerlingen uit kansarme milieus.
Zij tracht dit doel te realiseren door het verwerven van subsidies en het aantrekken
van een site director en een vijftal tutoren. Daar is men in geslaagd, zodat de activiteiten
per begin september 2017 konden starten.
Eind 2019 waren er (in FTE)11 tutoren, 2 site-directors, 1 directeur en 1 office-assistent in dienst.
In 2019 werd het project PO Haarlem verder voortgezet. De kosten van dit project
waren nagenoeg in evenwicht met de ontvangen vergoeding. Het kleine tekort kan worden
opgevangen uit het overschot van 2018.
Daarnaast werd een project in Amsterdam Zuid Oost gestart per 1 september 2019, voorafgegaan
door een periode van haalbaarheidsstudie en opstart.
Dit project kent een klein tekort, maar dat kan wellicht nog worden gedeclareerd na afloop
van het eerste volledige jaar.
Er is door de gemeente Amsterdam een subsidie toegekend van € 320.000, waarvan een voorschot
van € 304.000 inmiddels is uitbetaald. Het laatste gedeelte kan gedeclareerd worden als de totale
kosten van het project bekend zijn. Vooralsnog alleen maar uitgegaan van het ontvangen voorschot.
In het najaar van 2019 is gestart met het project VO Mundus/Hogelant. Er zijn alleen nog maar
beperkte kosten gemaakt. Het ontvangen voorschot van € 40.449 is gedeeltelijk gebruikt als dekking
van de gemaakte kosten.
De verwachting is dat het aantal tutoren in FTE in 2020 verder zal toenemen, terwijl er ook nog
besprekingen zijn met andere scholen.
In 2019 is van IMC Goede Doelen een subsidie ontvangen van € 70.000. Dit is als bijdrage voor de
verdere uitbouw van de activiteiten. Dit bedrag is aan de reserve toegevoegd.
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Toelichting op de staat van bezittingen en schulden:
ING rekening:
Het saldo van de ING rekening is, conform laatste bankafschrift,
Het nummer van de rekening is

424.080,00

NL22INGB0007598701

Vooruitontvangen subsidies
Haarlem
Per 1 december is ontvangen een voorschot op seizoen 2019-2020
Per 1 november is ontvangen de kwartaalbijdrage van 4 november-4
februari 2020 ten bedrage van € 64.500.--.
Een gedeelte van 35/92 is derhalkve vooruitontvangen
Totaal

30.000,00

24.538,00
54.538,00

Amsterdam Zuid Oost
In 2019 is ontvangen een bedrag van
€ 304.000
Hiervan is aan 2020 toe te rekenen 7/12 gedeelte opfwel
Haarlem Mundus/Hogelant
In 2019 is ontvangen van de gemeente Amsterdam
Hiervan is vooruitontvangen een bedrag van

177.333,00

€ 40.448

De overige balansposten zijn zogenaamde transitoria, bestaande uit in 2019
vooruitbetaalde bedragen en de in 2020 betaalde bedragen die betrekking
hadden op aangegane verplichtingen in 2019.
Specificatie:
Te betalen accountantskosten zijn de te verwachten kosten voor het
jaaroverzicht 2019 en de administratie over het tweede halfjaar
Te betalen kosten pensioenregeling directie en site-directors
Loonheffing, dit is de afdracht over december 2019
Vakantiegeldverplichtingen, dit betreft de opgebouwde reservering
inclusief de toeslag voor sociale premies
UVA, in 2019 is een bedrag ontvangen dat voor 50% bestemd is voor 2020
Te verwachten tegemeotkoming lage lonen over 2019
11.000,00
In 2019 is een klein bedrag 2 x betaald, is in 2020 terugontvangen
141,00
Verloop reserve
Saldo per 1 januari 2019
Resultaat 2019
Bijdrage IMC Goede Doelen
Nagekomen baten en lasten 2018, bestaande uit: tegemoetkoming lage lonen,

37.468,00

5.000,00
5.000,00
11.545,00
21.468,00
8.000,00

55.330,00
-4.314,00
70.000,00

vrijwilligersvergoeding 2018 en voor eigen rekening genomen kosten van
toetsingen; bij elkaar was er sprake van een batig saldo van
Daardoor is de stand van de reserve uitgekomen op

1.981,00
122.997,00
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Toelichting op de staat van baten en lasten:
Subsidies:

zie voorgaande specificatie

417.947,00

Salariskosten 2019:
Central Office
Bruto salarissen
Soc. premies werkgeverslasten
Toeslagen en uitbetaald vakantiegeld
aandeel kosten verzuimverzekering
Toename vakantiegeldverplichtingen
Kostenvergoedingen
Reiskostenvergoedingen
Vergoeding UVA
Te verwachten vergoeding lage lonen
Detachering
Totale personeelskosten

69.786,54
12.567,61
9.807,96
1.936,00
2.063,45
1.160,49
3.540,65
-8.000,00

92.862,70

Haarlem

Zuid Oost

153.226,64
29.685,32
13.307,59
4.270,00
2.717,90
3.864,07
13.512,60

47.173,08
9.002,12
1.249,23
1.364,00
5.948,26
3.233,59
4.376,32

-10.000,00

-1.000,00
6.600,00
77.946,60

210.584,12

De kosten van het central office zijn verdeeld naar rato van de aan de diverse projecten
bestede uren
61.611,00

Overhead
Vrijwilligersvergoeding bestuursleden 2019
diverse kleine kosten
kosten strategisch plan van aanpak

3.400,00
192,00
3.025,00
6.617,00

Dit is voor 50% toebedeeld aan beide projecten

31.171,00

