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Stichting Schooling for Life
Vechtstraat 99H
1079 JC  Amsterdam

Den Haag, 19 januari 2021

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 1-1-
2019 / 30-6-2020 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is opgenomen in deze
rapportage.

Algemeen

Doel stichting

Het doel van Schooling for Life is het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen
van onderwijs en de ontwikkeling van jongeren, waarbij de stichting zich niet beperkt tot, maar wel
extra aandacht heeft voor het ontwikkelen en bevorderen van onderwijs gericht op de ontwikkeling van
metacognitieve vaardigheden.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw C.H. Drake (voorzitter) en mevrouw A.B. Vissers (secretaris).

Statutenwijziging

Blijkens notariële akte d.d. 17 oktober 2019 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. Het boekjaar
van de stichting loopt van 1 juli van elk jaar tot en met 30 juni van het direct daarop volgende jaar.
Het huidige boekjaar van de stichting loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020. 

Bijzonderheden

Toelichting gebroken begrotingsjaar

Het begrotingsjaar van Stichting Schooling for Life loopt van juli tot en met juni van het volgende
boekjaar. In het verleden week dit af van het boekjaar volgens de jaarrekening. Derhalve ontstonden in
het verleden per balansdatum vorderingen en schulden. De vorderingen bestonden uit toezeggingen van
sponsoren die per balansdatum nog niet ontvangen waren. Wanneer de vorderingen werden ontvangen,
werden deze bedragen doorbetaald aan Schooling for Life in Sierra Leone en derhalve werden de
vorderingen eveneens opgenomen als schuld. Door de statutenwijziging is dit sinds het huidige boekjaar
niet meer van toepassing.
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

BDO Accountants
Namens deze,

J.H. Luijt RA                       
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting Schooling for Life

De jaarrekening van Stichting Schooling for Life te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2020 en de staat van
baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 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 de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving. 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 Schooling for Life.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Den Haag, 19 januari 2021

BDO Accountants
namens deze,

J.H. Luijt RA                                                          
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Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Balans per 30 juni 2020 

ACTIVA

30-06-2020 31-12-2018
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1 
- 15.000

Liquide middelen 2 26.469 32.760

Totaal 26.469 47.760

PASSIVA

Stichtingvermogen 3 26.469 30.475

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

4 
- 17.285

Totaal 26.469 47.760
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Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 

1-1-2019 / 30-6-2020 1-1-2018 / 31-12-2018
€ € € €

Donaties 5 193.360 115.037
Projectkosten 6 193.084 109.017
Overige lasten 7 4.281 9.424

Totaal van som der kosten 197.365 118.441

Totaal van bedrijfsresultaat -4.005 -3.404

6 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Schooling for Life is feitelijk gevestigd op Vechtstraat 99H, 1079 JC te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 54762081.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van de onderneming 

De activiteiten van Stichting Schooling for Life bestaan voornamelijk uit:

De stichting heeft ten doel jongeren volledige studiebeurzen te bieden voor beroepsopleidingen in
combinatie met sociale en praktische vaardigheidstrainingen en persoonlijke begeleiding. Deze sociale
en praktische vaardigheidstrainingen en persoonlijke begeleiding geven de jongeren de middelen om
hun formele studie succesvol in de samenleving in praktijk te brengen.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen 

Vorderingen 

De vorderingen bij Stichting Schooling for Life zijn gelijk aan de toegezegde bedragen. De vorderingen
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Deze is gelijk aan de nominale
waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij
anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
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Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het totaal van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en alle aan het
verslagjaar toe te rekenen uitgaven. De uitgaven worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Het netto resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin deze is
gerealiseerd. 
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Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Toelichting op de balans per 30 juni 2020

Activa 

Vlottende activa

Vorderingen

1  Overige vorderingen en overlopende activa
30-06-2020 31-12-2018

€ €
Toegezegde sponsorships - 9.000
Toegezegde bedragen fundraising - 6.000

- 15.000

2  Liquide middelen
30-06-2020 31-12-2018

€ €
Rabobank 26.469 32.760

Passiva 

3  Stichtingvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichting-
kapitaal

€

Stand per 1 januari 2019 30.475
Mutatie stichtingskapitaal -4.006

Stand per 30 juni 2020 26.469

Kortlopende schulden

4  Overige schulden en overlopende passiva
30-06-2020 31-12-2018

€ €
Uitstaande fondsen aan SfL SL - 15.000
Nog te betalen kosten - 2.285

- 17.285
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Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en
met 30 juni 2020

5  Donaties
1-1-2019 / 30-

6-2020
1-1-2018 / 31-

12-2018
€ €

Sponsorship 184.705 66.166
Donateurs 8.655 11.386
Fundraising - 37.485

193.360 115.037

6  Projectkosten
Projectkosten 193.084 109.017

Projectkosten ten behoeve van Schooling for Life Sierra Leone
Funding (directe overdracht) 136.503 75.000
Salaris 54.000 31.623
Verloftoeslag 2.520 2.214
Overige kosten 61 180

Totaal 193.084 109.017

Dit betreffen betalingen ten behoeve van en overboekingen aan de in Sierra Leone gevestigde Schooling
for Life.

7  Overige lasten
1-1-2019 / 30-

6-2020
1-1-2018 / 31-

12-2018
€ €

Fondsenwervingskosten 3.832 9.141
Algemene kosten 449 283

4.281 9.424

Fondsenwervingskosten
Reis- en verblijfkosten 3.637 3.999
Representatiekosten 195 41
Fundraiser kosten - 2.983
Overige fondsenwervingskosten - 2.118

3.832 9.141

Algemene kosten
Bankkosten 449 283
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Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Amsterdam, 19 januari 2021

C.H. Drake A.B. Visser
Bestuurder Bestuurder
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