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I.I Doelstelling van de Stichting
De stichting heeft conform de statuten tot doel:
1. Het oprichten of doen oprichten van weekendscholen in Twente,
2. Het exploiteren van weekendscholen teneinde jongeren in de leeftijd van
tien tot veertien jaar die opgroeien in een minder kansrijke omgeving een
breder maatschappelijk toekomstperspectief te bieden, potentiële talenten
te ontwikkelen en mogelijk voortijdige schooluitval te voorkomen,
3. Het doorontwikkelen van het concept weekendscholen.
I.2 Raad van Toezicht
De stichting kent een Raad van Toezicht model met een (dagelijks) bestuur
van drie bestuurders. Daarnaast is er een manager die verantwoordelijk is
voor de dagelijkse gang van zaken.
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M.M.T. Glaser-Overdevest
J.F.G. Morsink
P. Weenink
M. Gribnou
B.A.M. Schurink

Binnen de Raad van Toezicht heeft een wijziging plaatsgevonden: met ingang
van 17 juni 2014 is mevrouw M.Gribnou opgevolgd door mevrouw B.A.M.
Schurink.
I.3 Verslag van het Bestuur
De weekendschool werkt met schooljaren.
In de 2e helft van 2013 is er na een wervingsprocedure in groep 7 van
verschillende basisscholen een 1e jaargroep Horizonverbreding gestart in
Enschede Zuid (oktober, 20 kinderen)), Enschede Noord (oktober,18 kinderen)
en in Pathmos/Stefenvenne ( oktober, 19 kinderen); de “wijkweekendschool”
waar we samen werken met andere partijen van het project
“Pathmos/Stefenvenne Doen”. Het genoemde project is echter gestopt met
ingang van 1 januari 2014. De weekendschool heeft besloten om wel met een
groep door te gaan in deze wijk. Er werd in december 2013 voor de laatste
keer een bedrag van 7500 euro door de gemeente Enschede toegekend voor deze
groep. Daarna wordt de groep bekostigd door o.a. een bijdrage van de Ten
Cate Human Help Foundation.
In Almelo is de weekendschool in september 2013 gestart met 18 kinderen en
de huisvesting vond weer plaats in de centrale bibliotheek.
In Hengelo begon de 1e jaargroep met 17 kinderen in november 2013. Dat de
weekendschool wel in Hengelo aanwezig is gebleven met een 1e jaargroep is
vooral te danken aan de jaarlijkse bijdrage van de Fuldauerstichting. De
gemeente Hengelo draagt al enig jaren niet bij aan de weekendschool.
In oktober 2013 is opnieuw een 2e jaargroep Talentontwikkeling gestart met
24 kinderen die afkomstig waren uit de groepen Horizonverbreding uit

Enschede(16),Hengelo (3) en Almelo(5). Deze groep werd gehuisvest in
Prismare in Enschede.
Bovenstaande betekent dat we in januari 2014 vijf groepen Horizonverbreding
hadden en 1 groep Talentontwikkeling.
Op 2 februari 2014 werd voor alle groepen in Prismare een “Beroepskeuzedag” gehouden. Elk kind kon twee workshops bezoeken waarin een beroep
centraal stond. Veel gastdocenten waren aanwezig of men bezocht de
verschillende “beroepen” op locatie.
Op 18 mei 2014 was de gezamenlijke afsluitende dag voor alle groepen in
Prismare. Elke groep had een lokaal ter beschikking waarin een
tentoonstelling en een presentatie werd gehouden van de activiteiten die
het schooljaar 2013/2014 plaats hadden gevonden. Ouders en andere
betrokkenen waren hierbij uitgenodigd. De kinderen vertelden enthousiast
over de beroepen waar ze mee hadden kennisgemaakt.
Elke groep afzonderlijk sloot het jaar af op 25 mei; ook vond op die dag de
uitreiking van de certificaten van deelname plaats.
De groep Talentontwikkeling organiseerde voor de bewoners van
woonzorgcentrum “Ariens-staete” in Enschede een speciale dag met een high
tea, een bingo en een wandeling met een quiz. Dit in het kader van de
“Gelukslessen”. In de “Gelukslessen” leren de kinderen dat je positief in
het leven kunt staan door jezelf goed te kennen en je te verplaatsen in de
ander. En dat het een goed gevoel geeft als je iets voor een ander doet.
In het najaar van 2014 werd na de werving in de groepen 7 van de
basisscholen weer gestart met groepen Horizonverbreding in Enschede Zuid:
op 2 november ( 21 kinderen), Enschede Noord: op 2 november (20 kinderen ),
in Pathmos-Stefenvenne Enschede op 2 november ( 23 kinderen), in Almelo op
26 oktober ( 20 kinderen) ,in Hengelo op 2 november (17 kinderen).
De 2e jaargroep Talentontwikkeling is gestart op 2 november met 16 kinderen
en is gehuisvest in het kantoorgebouw van woningcorporatie Welbions in
Hengelo. Ze delen de ruimte met de 1e jaargroep Horizonverbreding in
Hengelo.
Ook in 2014 werden de groepen begeleid door een professionele coach,
bijgestaan door een assistent-coach en stagiaires van de Saxion Hogeschool
De volgende thema’s zijn aan bod gekomen: Architectuur, Kunst en Cultuur,
Rechterlijke macht, Politiek en bestuur, Werken met Dieren, Techniek,
Autotechniek, Ken jezelf, ken je stad, ken je omgeving, Horeca, Muziek,
Gezondheid, Chirurgie, Theater, Vliegen, Boek en Literatuur, Ondernemen,
Wonen, Media en Mode.
Nieuwe thema’s in 2014 waren: Sport, Marathon, Zorg bij ’t Roessingh en
Brandweer.
We hebben met enthousiaste gastdocenten samengewerkt en interessante
werkplekken bezocht. De kinderen hebben met veel beroepen kunnen
kennismaken.
In het najaar van 2013 bestond de weekendschool 5 jaar.
Op 1 oktober 2014 werd dit eerste lustrum gevierd met een symposium in
multifunctioneel centrum Prismare te Enschede.
Titel van het symposium: “Weekendschool: Horizonverbreding,
Talentontwikkeling, Beroepenoriëntatie: onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid”.
Herman Hazewinkel, lid van het Comité van Aanbeveling, was de
dagvoorzitter.

Eelco Eerenberg, wethouder van o.m. Jeugd en Onderwijs, opende het
symposium en benadrukte dat de weekendschool een heel goed voorbeeld is van
”het samen doen” en dat het jongeren een extra zetje geeft om te groeien
dit vooral met het oog op hun toekomst. Hij ziet de weekendschool als een
belangrijke aanvulling op het reguliere onderwijs.
Professor dr. Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling
aan de Universiteit Twente, pleitte voor uitbreiding van de weekendschool
en benadrukte dat juist kinderen in de leeftijd waarop ze de weekendschool
bezoeken zeer ontvankelijk zijn voor het ontwikkelen van hun potentieel dat
in elk kind aanwezig is.
Professor Dave Blank, hoogleraar en directeur van het MESA+ Instituut voor
Nanotechnologie Universiteit Twente maakte inzichtelijk wat Nanotechnologie
inhoudt en vertelde enthousiast over zijn ervaringen als gastdocent.
De kinderen leverden een bijdrage in de vorm van een film, gemaakt door de
groep Talentonwikkeling, en een weekendschoollied, gemaakt door assistentcoach: Pierluigi Arsici.
Tenslotte werd er nog een forumdiscussie gehouden onder leiding van Herman
Hazewinkel. Conclusie was dat de financiering van de weekendschool een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de lokale overheden als het
bedrijfsleven, instellingen e.a.; kortom een combinatie van publiek en
privaat geld.
Het in deze jaarrekening opgenomen verslagjaar betreft de periode 1 januari
2014 tot en met 31 december 2014 en is afgesloten met een positief
exploitatieresultaat van 2.824 Euro. Dit positieve exploitatieresultaat zal
worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen per 31
december 2014 bedraagt 37.066 Euro.
De organisatie van de weekendschool is dit jaar (2014) niet gewijzigd en
wordt gevormd door: een Raad van Toezicht, een driehoofdig bestuur, een
manager en coaches.
Het bestuur bestaat uit: de heer M.J.A. ten Hag, voorzitter/penningmeester
en mevrouw F. van den Bos-Terpstra, secretaris. Met ingang van 1 januari
2015 is het bestuur uitgebreid met de heer G.C.Vergeer; hij neemt de taak
van penningmeester over van de heer Ten Hag.
De manager is mevrouw A. Rotting.
De groepen werden begeleid door de volgende coaches.
Kim Novak: de 2e jaargroep Talentontwikkeling ( tot 1-6-2014)
Anne Richters: de 2e jaargroep Talentontwikkeling ( vanaf oktober 2014)
Jorieke Loohuis: Hengelo
Karen van de Wal: Almelo
Patricia Kuster: Pathmos/Stefenvenne Enschede
Chantal Bertram: Enschede Noord
Licette Lenderink: Enschede Noord ( 16 maart 2014-1 juni 2014)
Sharon van Tienen: Enschede Zuid (tot 1 januari 2014)
Dewi Scholten: Enschede Zuid ( vanaf 1 januari 2014)
In het voorjaar van 2014 waren drie coaches met zwangerschapsverlof; ze
werden vervangen door de assistent-coaches Anne Richters en Dewi Scholten
die beide inmiddels definitief als coach werkzaam zijn. Licette Lenderink,
in het verleden coach in Hengelo, heeft Chantal Bertram tijdens haar
zwangerschapsverlof vervangen.
Kim Novak en Sharon van Tienen zijn allebei gestopt als coach en opgevolgd
door respectievelijk Anne Richters en Dewi Scholten.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:
Dhr. Peter den Oudsten
Dhr. Herman Hazewinkel

: Burgemeester van Enschede
: v.m. voorzitter raad van bestuur
Volker Wessels

Dhr. Joop Munsterman
Mevr.Annick van der Lof-de Groen

: v.m. voorzitter raad van bestuur
Wegener
: Ondernemer

Dhr. Reinder Witting

: Adviseur en Toezichthouder

De weekendschool is bij de organisatie en het voortbestaan sterk
afhankelijk van bijdragen van zowel lokale overheden als het bedrijfsleven
en maatschappelijk betrokken instellingen.
Ook in 2014 is sponsoring naast overheidsbijdragen een belangrijke
inkomstenbron voor de stichting geweest. Daarnaast zijn er met
verschillende instellingen en bedrijven Partnerovereenkomsten afgesloten
waarbij zij zich voor 1 of meerdere jaren verbinden aan de
weekendschool en zowel inhoudelijk, materieel als financieel de
weekendschool ondersteunen. Ook is er een aantal fondsen die de
weekendschool voor meerdere jaren financieel ondersteunen.
De stichting bedankt dan ook alle instanties die een bijdrage hebben
geleverd bij de voortzetting van de weekendschool.
Stichting Weekendschool “Toppers op Zondag” te Enschede, statutair
gevestigd te Enschede,
Aldus opgemaakt door het bestuur
21 mei 2015
Ondertekend door:
Mevrouw drs. F. van den Bos -Terpstra

De heer drs. M.J.A. ten Hag MRE MRICS

De heer drs. G.C. Vergeer
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B A L A N S PER 31 DECEMBER 2014

31-12-2014
€

€

31-12-2013
€

€

ACTIVA

Vlottende Activa
Nog te ontvangen subsidie en sponsoring

1.000

7.500

Overige vorderingen en overlopende activa

1.603

2.309
2.603

9.809

Liquide middelen

78.930

81.101

Totaal activa

81.533

90.910

Vastgesteld op 21 mei 2015
w.g.
Bestuur
drs. M.J.A ten Hag MRE MRICS
drs. F. van den Bos-Terpstra
drs. G.C. Vergeer
Goedgekeurd 21 mei 2015
w.g.
voorzitter RvT mevrouw M.M.T. Glaser-Overdevest
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31-12-2014
€

€

31-12-2013
€

€

PASSIVA

Eigen vermogen

37.066

34.242

Voorziening

32.000

36.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren

2.753

6.680

Kortlopende schulden en overlopende passiva

9.712

13.988

Totaal passiva

12.465

20.668

81.531

90.910
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2. WINST- EN VERLIESREKENING 2014
resultaten

resultaten

rekening

begroting

rekening

2014

2014

2013

€

€

€

Sponsorgelden

66.607

35.000

44.850

Susidies gemeenten

19.500

27.000

34.500

0

43.725

20.000

4.000

0

6.000

90.107

105.725

105.350

Medewerkerskosten

70.359

80.100

84.913

Overige bedrijfskosten

17.227

25.625

20.913

Som der bedrijfslasten

87.586

105.725

105.826

2.521

0

-476

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

505

0

925

Rente- en soortgelijke kosten

202

0

171

Som der financiële baten/lasten

303

0

754

2.824

0

278

Reserves resp. vrijval subsidie VSB fonds
Vrijval subsidie Provincie Overijssel

Exploitatieresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
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3. TOELICHTING
3.1 TOELICHTING ALGEMEEN
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor zover noodzakelijk is een voorziening voor dubieusheid getroffen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is
vermeld, staan deze ter vrije beschikking.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Baten
Onder baten worden verstaan de opbrengsten uit toezeggingen inzake subsidie
toezeggingen inzake subsidie en sponsorgelden betrekking hebben of waaraan de
rente-opbrengsten zijn toe te rekenen.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen voor waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Alle in de winst- en verliesrekening opgenomen bedragen zijn vermeld tegen de
historische kosten.
Personeelsbestand
Er waren gedurende 2014 geen personeelsleden in loondienst.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vorderingen en overlopende activa

2014

2013

€

€

Nog te ontvangen subsidie en sponsoring
Subsidie gemeente Enschede
Sponsoring

0

7.500

1.000
1.000

7.500

505

925

1.098

1.384

0

0

1.603

2.309

50.004
28.926
78.930

81.080
21
81.101

Eigen Vermogen
Stand per 31 december 2013
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2014

34.242
2.824
37.066

33.964
278
34.242

Voorziening

32.000

36.000

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente Bedrijfstelerekening
Voorschotten locaties
Interpolis coll.ongev.verz

Liquide Middelen
Rabo Bedrijfstelerekening
Rabo Verenigingspakket

Dit betreft een vooruit ontvangen subsidie van de Provincie Overijssel. Deze post voorziet
op de langere termijn in de verplichtingen die de Stichting is aangegaan terwijl er nog geen
zekerheid omtrent de opbrengsten bestaat.
Crediteuren
Crediteuren

2.753

6.680

Coach kosten

3.686

9.178

Accountantskosten

1.815

1.815

Administratiekosten

3.655

1.815

Materiaalkosten

0

569

Reiskosten

0

305

Telefoonkosten

0

225

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Verzekeringen
Rente- en bankkosten
Diversen

0

37

53

44

503

0

9.712

13.988
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
resultaten

resultaten

rekening

begroting

rekening

2014

2014

2013

€

€

€

SUBSIDIE BATEN
Subsidie Gemeente Enschede

0

15.000

15.000

15.000

7.500

15.000

4.500

4.500

4.500

19.500

27.000

34.500

Coördinatiekosten

26.000

26.000

26.000

Coachkosten

36.700

45.600

47.678

0

0

3.700

4.910

7.000

4.520

0

0

1.420

2.597

1.500

1.535

152

0

60

70.359

80.100

84.913

302

2.000

326

302

2.000

326

Administratiekosten

3.630

3.750

3.630

Accountantskosten

3.182

2.975

3.075

PR&Communicatie

0

2.500

516

Subsdie Pathmos
Subsidie Gemeente Almelo

LASTEN
Medewerkerskosten

Coachkosten Talentontwikkeling
Kosten Vrijwilligers
Kosten Vrijwilligers talentontwikkeling
Reis- en Verblijfkosten
Overige pers. Kosten

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Locatiekosten

Organisatiekosten

Internetkosten

318

0

0

Verzekeringen

1.269

1.400

1.571

960

2.000

1.381

1.145

0

1.168

Vergaderkosten

26

500

12

Overige kosten

35

0

75

Kantoorkosten

212

500

163

0

1.000

0

10.777

14.625

11.591

6.148

9.000

8.996

6.148

9.000

8.996

17.227

25.625

20.913

Representatiekosten
Porti- en telefoonkosten

Ontwikkelkosten

Activiteitenkosten
Materiaal/Activiteiten

Totaal overige bedrijfskosten
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
resultaten

resultaten

rekening

begroting

rekening

2014

2014

2013

€

€

€

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten en soortgelijke baten

505

2.500

925

202

0

171

303

2.500

754

Financiële lasten
Rente- en bankkosten

