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               Stichting Discussiëren Kun Je Leren

               T.a.v. het bestuur

               Tweede van Swindenstraat 83

               1093 VR  AMSTERDAM

Referentie: O43415AO-1-JR14                Baarn, 11 maart 2015

Betreft:      jaarrekening 2014

Geacht bestuur ,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Muntinga & Partners B.V.

B.J. Muntinga

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Discussiëren Kun Je Leren te 

Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting 

verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van uw stichting.

De balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 2014 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- De heer E.S. Ebels

- De heer M. Roosendaal

Blijkens de akte d.d. 7 mei 2007 werd de stichting Stichting Discussiëren Kun Je Leren per genoemde datum 

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34273676.

De doelstelling van Stichting Discussiëren Kun Je Leren wordt in artikel 2 van de statuten als volgt 

omschreven:

- Middels betekenisvolle taallessen de communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te 

bevorderen.

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur wordt gevoerd door:

- Mevrouw N. Bremer
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2.1  Jaarverslag bestuur

  (Freek Ossel, wethouder gemeente Amsterdam).

“Discussiëren Kun Je Leren werkt heel aanstekelijk. Het valt me echt op dat jongeren naar

elkaar luisteren” 
(Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Klaar voor de toekomst!

Het is een spetterend en productief jaar geweest voor stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). 

In 2014 hebben we samen met onze opdrachtgevers en partners weer een groot aantal mooie evenementen 

neergezet. Dat we hiermee ruim 3.400 kinderen en jongeren (direct) hebben bereikt, is een prestatie waar

we trots op zijn!

Een nieuwe website, meer masterclassdocenten en vernieuwing in het bestuur, we hebben het afgelopen

jaar verschillende stappen gezet om DKJL sterker en klaar voor de toekomst te maken. We werken er 

hard aan om ons te onderscheiden van andere organisaties die kinderen en jongeren leren discussiëren.

En met resultaat want DKJL wordt steeds meer gezien als dé expert op dit terrein. Het non-profit karakter 

van DKJL hebben we versterkt doordat ons de ANBI-status is verleend. Daardoor is het voor donateurs 

gunstiger een schenking te doen aan DKJL.

een verschil van mening leuk én interessant kan zijn en dat elk onderwerp bespreekbaar is. In dit

“Ik hoor kinderen hier fantastisch speechen en met elkaar debatteren en ben zwaar onder de indruk” 

jaarverslag geven we inzicht in de activiteiten en opbrengsten van DKJL in 2014.

Kinderen en jongeren een stem geven is en blijft het streven van DKJL. DKJL bewijst keer op keer dat 

van de Week van het Geld 2014.

we een energieke, constructieve en creatieve debatbattle georganiseerd over telecomschulden in het kader

samenwerking aangegaan met een partner uit het bedrijfsleven. Samen met telecom-aanbieder Hi hebben 

We laten zien dat discussiëren altijd, overal en met iedereen kan. In 2014 zijn we voor het eerst een 

 - 6 -



Stichting Discussiëren Kun Je Leren te Amsterdam  

2.1  Jaarverslag bestuur

De hoogtepunten

jonge Amsterdammer die zich belangeloos inzet voor zijn omgeving en die hiermee een voorbeeld vormt 

bestaande uit Maurice Lede en Dolores Leeuwin (Klokhuis), cabaretier/ schrijver Johan Fretz en actrice 

Eefje van Gorkum de taak om na vier knallende rondes de winnaar aan te wijzen. Presentatrice Vivienne 

van den Assem was er weer bij om de debathelden aan te moedigen. Dankzij Kraantje Pappie en DJ Lo 

werd Trouw ook in de pauze op z'n kop gezet. In de voorbereiding op de debatbattle werkten ruim 450 

leerlingen van 20 Amsterdamse basisscholen zich wekelijks in het zweet om hun debatskills te verbeteren.

In de battle van De Week van het Geld hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van peer educators. 

Deze roc-leerlingen fungeerden als rolmodel in het debat met vmbo-leerlingen en waren heel goed in staat 

om informatie en ervaringen te vertalen naar de leefwereld van de jongeren. Dit had een zeer positieve 

invloed op het bespreekbaar maken van het onderwerp.

de 7e Amsterdamse Debatbattle draaide alles om het thema 'Net zoals m'n ouders?!'. Aan de jury, 

Net als voorgaande jaren heeft DKJL ook in 2014 De Amsterdamse Debatbattle georganiseerd. Tijdens 

bijzonder evenement dat in 2015 zeker vervolg zal krijgen.

over wat het voor hen betekent om Amsterdammer te zijn en wat zij voor de stad kunnen betekenen. Een 

Paul Spies (directeur Amsterdam Museum) en Simone Kukenheim (wethouder onderwijs) in discussie

Amsterdam. Kinderen gingen hier ter gelegenheid van de 739e verjaardag van de stad Amsterdam met 

voor anderen. In 2014 organiseerde DKJL als aftrap van de verkiezing De Battle van de Verjaardag van 

Sinds 2013 is DKJL betrokken bij de verkiezing van het Amsterdammertje van het Jaar. Winnaar is een

DKJL aan het werk in 2014
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2.1  Jaarverslag bestuur

Activiteiten 2014

Ook in 2014 stond het versterken van de discussievaardigheden van kinderen en  jongeren en de 

activiteiten samen te vatten in vijf categorieën:

Masterclasses

In de masterclasses leren kinderen onder begeleiding van onze speciaal opgeleide docenten om een mening

workshop stimuleert ouders en de school bovendien om educatief partnerschap concreet vorm te geven.

te vormen over maatschappelijk relevante onderwerpen en om anderen te overtuigen. Hierbij maken we 

leerkrachtvaardigheden van docenten voor DKJL centraal. Net als voorgaande jaren waren onze 

DKJL methodiek en om zelf hun mening te formuleren aan de hand van de DKJL spelregels. De 

dan ook door het geven van workshops. In de workshop worden ouders uitgedaagd om te oefenen met de 

Ouders spelen een cruciale rol bij de (taal)ontwikkeling van hun kind. Waar mogelijk betrekt DKJL hen 

Ouderworkshops

directe feedback te geven. Zo wordt het werken met DKJL beter geborgd. De opbouw en planning van 

actuele thema’s in en buiten de klas bespreekbaar te maken.

het mogelijk om goed voor te doen, samen nieuwe vaardigheden in te oefenen, tijdig in te grijpen en 

Bij coaching on the job verzorgt onze trainer samen met een leerkracht de les in de klas. Coaching maakt 

Coaching on the job

company.

zoveel mogelijk af op de wensen van de klant. Ook ontwikkelen we op verzoek nieuwe masterclasses om 

hand van het DKJL Lespakket. Als er voldoende deelnemers zijn verzorgen we de training ook in 

een trainingsdag en een terugkomdag. Na afloop kunnen leraren zelf discussielessen verzorgen aan de 

hoger niveau het gesprek met leerlingen aan te gaan. De training heeft een actief karakter en bestaat uit 

Tijdens de (tweedaagse) training voor leraren reiken de trainers van DKJL concrete tools aan om op een 

Docententraining

het coachingstraject stellen we uiteraard in samenspraak met de school vast.

gebruik van het DKJL lespakket. Het thema van de lessen en de bijbehorende stellingen stemmen wij 
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2.1  Jaarverslag bestuur

Debatbattle 

hun nieuwe vaardigheden in de praktijk. De battle biedt de kans aan ouders, leerkrachten, beleidsmakers en 

maatschappelijke organisaties om thema’s onder de aandacht te brengen of inzicht te verkrijgen in de 

opvattingen van jongeren.

gesprek, vormen een oplossingsgerichte mening over het onderwerp en brengen op een uitdagende manier 

het bespreekbaar maken van actuele (soms moeilijke) thema’s. Leerlingen gaan écht met elkaar in 

en bijvoorbeeld politici te adviseren over een thema dat hen aangaat. DKJL richt zich hierbij primair op 

bedrijven. Kinderen en jongeren worden tijdens dit eigentijdse debat gevraagd om elkaar, leraren, ouders 

DKJL organiseert debatbattles op maat voor scholen/schoolbesturen, maatschappelijke organisaties en 
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2.1  Jaarverslag bestuur

Scholen en schoolbesturen

We streven er ieder jaar naar om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken met onze activiteiten. 

Hieronder een overzicht van de mooie resultaten die we in 2014 hebben bereikt.

De cijfers

Opdrachtgever Resultaat

Basisschool 

Samenspel 

In vervolg op de training en coaching van 8 bovenbouwleerkrachten in 2013 

heeft DKJL in 2014 een laatste ronde coaching georganiseerd en een 

afsluitende bouwvergadering. De DKJL methodiek is hiermee stevig verankerd.

Basisschool de

Elout

De groepen 7 en 8 hebben ieder 6 masterclasses gekregen over gedrag en 

homoseksualiteit. In de laatste les zijn de jongens en meisjes gescheiden, 

waardoor er in totaal 14 masterclasses zijn verzorgd.

Leerlingen, leraren, ouders en pvda-politicus Sofyan Mbarki namen deel aan de 

Battle van de Elout. 

OVO Zaanstad DKJL verzorgde een masterclass voor leerlingen uit de 3e en 4e klas vmbo en 

havo-vwo over het thema onderwijs van de toekomst.

De middag is afgesloten met een debatbattle voor leerlingen, docenten en 

leidinggevenden.

Amsterdamse 

kopklassen

7 leerkrachten van de Amsterdamse kopklassen hebben de tweedaagse 

docententraining gevolgd. In 2015 zal dit traject verder vervolg krijgen met 

coaching en de uitvoering van een debatbattle.

Basisschool De 

Witte Olifant

In 2014 hebben de 2 groepen 7 ieder 5 masterclasses gekregen. Eén klas was 

onderdeel van de Amsterdamse debatbattle (zie verder) en één klas was 

aanvullend op verzoek van de school.

Amadeus Lyceum Tijdens de gymnasiumdag organiseerde DKJL een battle voor leerlingen uit de 

2e en 3e klassen over het thema talentontwikkeling.

Caland Lyceum DKJL heeft voor alle 13 1e klassen van het Caland Lyceum 2 masterclasses 

verzorgd. Thema’s van de masterclasses waren burgerschap en pesten.

Het traject is afgesloten met een debatbattle.

Basisschool ‘t 

Koggeschip

In 2014 hebben 8 groepen 6, 7 en 8 ieder 5 masterclasses gekregen. Eén klas 

was onderdeel van de Amsterdamse debatbattle (zie verder); de overige

klassen waren aanvullend op verzoek van de school.

Basisschool Fiep 

Westendorp

DKJL organiseerde voor de leerlingen van de Vakantieschool Taal (= aparte 

klas) van de Fiep Westendorp een debatbattle over het thema geld.

Pieter Jelles 

Troelstraschool

DKJL heeft voor de 7 groepen 7 en 8 3 masterclasses verzorgd over het thema 

ouderbetrokkenheid

Kentalis 12 ambulant begeleiders uit Vught hebben deelgenomen aan de tweedaagse 

docententraining.

Universitaire pabo 

UvA

DKJL verzorgde een college over de DKJL methodiek voor eerstejaars 

studenten.
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2.1  Jaarverslag bestuur

Maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven
Opdrachtgever Resultaat

Gemeente 

Amsterdam 

Net als voorgaande jaren organiseerde DKJL in opdracht van de gemeente 

Amsterdam de Amsterdamse debatbattle. Voorbereidend hierop 

ontvingen 20 klassen (groep 6, 7 en 8) 5 masterclasses over het thema 

‘Net zoals m’n ouders?!’.

Aan de debatbattle zelf namen in totaal 450 leerlingen deel. 

Deelnemende scholen waren: Visser ‘t Hooft, Merkelbach, De Schakel, 

Oscar Carré, Elout, Wereldwijs, SBO De Kans, Holendrecht, Donge, St. 

Henricus, El Amien I, Mgr. Bekkers, ‘t Koggeschip, Samenspel en de Witte 

Olifant.

Ministerie van SZW 

en telecom-

organisatie Hi

In totaal hebben 20 vmbo-klassen ieder 3 masterclasses gekregen over het 

thema (telecom-) schulden.

6 roc leerlingen zijn door DKJL opgeleid als peer-educator.

Bij de battle van SZW/Hi over telecomschulden waren 225 jongeren 

aanwezig en Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.

Het ABC / 

Gemeente 

Amsterdam

DKJL ontwikkelde lessen en zorgde voor de uitvoering van 20 

masterclasses in het kader van het Amsterdammertje van het Jaar 2014.

De aftrap van de verkiezing organiseerde DKJL in de vorm van de Battle 

van de Verjaardag van Amsterdam. Hier waren 50 jongeren aanwezig. De 

verkiezing zelf kon op veel mediabelangstelling rekenen. DKJL haalde 

hiermee zelfs het NOS jeugdjournaal!

Cinekid DKJL verzorgde een debatbattle op het Cinekid festival over het thema 

‘Ruimte om jezelf te zijn. Ook Unicef en het NOS Jeugdjournaal waren

hierbij aanwezig. 

Stadsdeel West Onder de noemer Waaier West financierde het stadsdeel in 2014 de 

uitvoering van 140 masterclasses door DKJL op in totaal 11 basisscholen 

over de thema’s media en communicatie, burgerschap, pesten en 

ouderbetrokkenheid. Deelnemende scholen waren: Annie MG Schmidt, 

As-Siddieq, Elisabeth Paulus, Rosa Boekdrukker, Springplank, Waterkant, 

Admiraal de Ruyter, Al Wafa, Dr. Rijk Kramer, Leonarda da Vinci en De 

Roos.

Combiwel Uitvoering van een masterclass in het kader van het project Helden van 

Zuid.

De Balie / LOGOS De uitvoering van een masterclass voor leerlingen van de plusklas van de 

Pieter Jelles Troelstraschool en de begeleiding van een aansluitend debat 

over het thema straattaal.

Pestweb DKJL verzorgde de begeleiding van een debatavond tussen leraren, 

ouders, leerlingen van het Comenius College en andere betrokken 

partijen, belangstellenden en professionals tijdens de Week tegen Pesten.

ABC / VPA DKJL verzorgde de begeleiding van een debat tussen jongeren en de 

wethouder verkeer en directeur VPA Tom Thobe tijdens de officiële 

opening van het Verkeersplein Amsterdam schooljaar 2014-2015.
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2.1  Jaarverslag bestuur

Organisatie

DKJL-oprichter en directeur Chantal Deken werkt met een betrokken bestuur en een bevlogen team van 

kundige DKJL-docenten, trainers en andere professionals. 

De bestuursleden werken onbezoldigd voor DKJL. De andere teamleden werken op freelancebasis. 

Daarnaast zet DKJL vrijwilligers in die ondersteunen bij de debatbattles. Ook het volgen van het inwerk- 

en trainingstraject voor nieuwe teamleden is onbetaald. 

Tenslotte heeft DKJL in 2014 een nieuwe ambassadeur aangetrokken. Jasper Rijpma, docent van het vak 

‘grote denkers’ aan het Hyperion en leraar van het jaar 2014-2015 voor VO, is sinds november 2014 

betrokken als ambassadeur en heeft in dit kader opgetreden als jurylid voor de verkiezing Amsterdammertje

van het Jaar. Daarnaast zijn onlangs Marijke van Amersfoort (directrice van basisschool ’t Samenspel ), 

Femke Cools (leraar van ’t jaar 2014-2015 PO) en Maurice Lede (Klokhuis presentator) gevraagd om als 

ambassadeur op te treden. Hun rol zal in 2015 meer vorm krijgen.

afgezwaaid als penningmeester van DKJL. Zijn vervanger is Michael Roosendaal. 

verzorgt tevens ondersteunende office werkzaamheden. Stephan Roest heeft na 7 jaar trouwe dienst 

In 2014 zijn twee nieuwe masterclassdocenten opgeleid: Stijn van Erp en Wieger Manschot. Stijn van Erp 
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2.1  Jaarverslag bestuur

Vooruitblik 2015

In 2015 zal DKJL voor het eerst sinds de oprichting buiten Amsterdam een debatbattle verzorgen. Op 12 

maart vindt de Battle van de Week van het Geld plaats in Purmerend. Ruim 325 leerlingen zullen hier hun 

stem laten horen over o.a. de stelling: “Geld lenen is dom”. We hopen in 2015 meer van dit soort uitstapjes 

te maken.

De stedelijke debatbattle in Amsterdam belooft in 2015 spectaculairder te worden dan ooit. Dit jaar doen 

ruim 700 leerlingen uit 30 klassen mee en hebben uiteenlopende scholen als de As-Siddieq, de Rosj Pina 

en de Veerkracht hun deelname al toegezegd. Met het onderwerp Onderwijsvernieuwing & Techniek 

sluiten we nauw aan bij de oproep van staatssecretaris Dekker om de discussie met elkaar aan te gaan 

over het onderwijs van de toekomst. Hopelijk is hij 21 mei 2015 aanwezig om te horen hoe Amsterdamse 

kinderen hier over denken!

Tenslotte zoeken we met een aantal (nieuwe) opdrachtgevers uit 2014 naar mogelijkheden om de 

samenwerking te continueren. De bedoeling is om dit jaar met De Balie, de Krakeling, Cinekid en het 

Amsterdam Museum opnieuw spetterende battles neer te zetten. Ook zien wij de vraag naar masterclasses 

toenemen en zijn we hard op zoek naar nieuwe masterclassdocenten om het team te versterken.

Amsterdam, 11 maart 2015

Het bestuur:

Mevrouw N. Bremer De heer E.S. Ebels

De heer M. Roosendaal
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3.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa [1]

Website 2.856 189

2.856 189

Materiële vaste activa [2]

Inventaris 149 277

149 277

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren [3] 8.738 8.437

Overige vorderingen [4] 340 651

9.078 9.088

Liquide middelen [5] 17.870 3.075

Totaal activazijde 29.953 12.629

Amsterdam, 11 maart 2015

Stichting Discussiëren Kun Je Leren

Mevrouw N. Bremer De heer E.S. Ebels

De heer M. Roosendaal

31 december 2014 31 december 2013

 - 15 -



Stichting Discussiëren Kun Je Leren te Amsterdam  

3.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Algemene reserves [6] 4.051 -4.602

4.051 -4.602

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren [7] 7.120 4.967

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[8]

3.536 5.475

Overige schulden [9] 15.246 6.789

25.902 17.231

Totaal passivazijde 29.953 12.629

Amsterdam, 11 maart 2015

Stichting Discussiëren Kun Je Leren

Mevrouw N. Bremer De heer E.S. Ebels

De heer M. Roosendaal

31 december 2014 31 december 2013
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3.2  Winst- en verliesrekening over 2014

€ € € €

Netto-omzet [10] 149.004 150.137

Inkoopwaarde van de omzet [11] 122.730 130.919

Bruto bedrijfsresultaat 26.274 19.218

Afschrijvingen immateriële vaste activa [12]
580 324

Afschrijvingen materiële vaste activa [13] 128 128

Overige personeelskosten [14] 193 248

Huisvestingskosten [15] 3.747 1.719

Verkoopkosten [16] 6.259 15.536

Kantoorkosten [17] 1.401 4.857

Algemene kosten [18] 5.372 12.285

Som der bedrijfskosten 17.680 35.097

Bedrijfsresultaat 8.594 -15.879

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [19] 183 319

Rentelasten en soortgelijke kosten [20] -124 -144

Som der financiële baten en lasten 59 175

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

voor belastingen 8.653 -15.704

Belastingen [21] - 2.440

Resultaat na belastingen 8.653 -13.264

Amsterdam, 11 maart 2015

Stichting Discussiëren Kun Je Leren

Mevrouw N. Bremer De heer E.S. Ebels

De heer M. Roosendaal

2014 2013
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse 

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele 

restwaarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 

waarbij rekening wordt gehouden met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren, permanente 

verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, waarbij actieve 

belastinglatenties slechts worden gewaardeerd indien en voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 

balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te 

rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de 

voorraden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op 

investeringen.
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3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa  [1]
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Website Totaal 2014

€ €

Aanschafwaarde 5.664 5.664

Cumulatieve afschrijvingen -5.475 -5.475

Boekwaarde per 1 januari 189 189

Investeringen 3.247 3.247

Afschrijvingen -580 -580

Mutaties 2014 2.667 2.667

Aanschafwaarde 8.911 8.911

Cumulatieve afschrijvingen -6.055 -6.055

Boekwaarde per 31 december 2.856 2.856

Materiële vaste activa  [2]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Totaal 2014

€ €

Aanschafwaarde 639 639

Cumulatieve afschrijvingen -362 -362

Boekwaarde per 1 januari 277 277

Afschrijvingen -128 -128

Mutaties 2014 -128 -128

Aanschafwaarde 639 639

Cumulatieve afschrijvingen -490 -490

Boekwaarde per 31 december 149 149

Voor een gedetailleerd overzicht van de immateriële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

 - 20 -



Stichting Discussiëren Kun Je Leren te Amsterdam  

3.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Handelsdebiteuren  [3]

Debiteuren 8.738 8.437

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Overige vorderingen  [4]

Overige vorderingen 340 651

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Liquide middelen  [5]
Rekening Courant ING Bank 7.969 3.067

Spaarrekening ING Bank 9.901 8
17.870 3.075

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2014 2013

€ €

Algemene reserves  [6]
Stand per 1 januari -4.602 8.662

Uit voorstel resultaatbestemming 8.653 -13.264

Stand per 31 december 4.051 -4.602

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Handelscrediteuren  [7]

Crediteuren 7.120 4.967

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [8]

Omzetbelasting 3.536 5.475

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Overige schulden  [9]
Vooruit ontvangen omzet 2.000 -

Nog te betalen kosten 13.246 6.789
15.246 6.789
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2014 2013

€ €

Netto-omzet  [10]
Omzet hoog 129.301 102.995

Omzet laag 1.016 450

Omzet nul 200 530

Omzet buiten EU - 145

Subsidie 18.749 46.017

Betalingskorting debiteuren -262 -
149.004 150.137

Inkoopwaarde van de omzet  [11]
Inkopen hoog 99.980 94.462

Inkopen laag 5.117 6.188

Inkopen nul 17.633 30.269
122.730 130.919

Afschrijvingen immateriële vaste activa  [12]

Website 580 324

Afschrijvingen materiële vaste activa  [13]

Inventaris 128 128

Overige personeelskosten  [14]

Kantinekosten 193 248

Huisvestingskosten  [15]
Huur onroerend goed 3.738 1.719

Overige huisvestingskosten 9 -
3.747 1.719

De netto-omzet over 2014 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 0,8% gedaald.
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2014 2013

€ €

Verkoopkosten  [16]
Reclame- en advertentiekosten 2.325 6.180

Representatiekosten 1.814 2.141

Relatiegeschenken 306 199

Reis- en verblijfkosten - 8

Beurs- en congreskosten 103 194

Research en onderzoek 24 4.750

Kosten website 427 2.064

Overige verkoopkosten 1.260 -
6.259 15.536

Kantoorkosten  [17]
Kantoorbenodigdheden 92 1.286

Portikosten 544 328

Kosten automatisering 110 818

Contributies en abonnementen - 46

Vakliteratuur - 75

Kleine inventaris 655 2.304
1.401 4.857

Algemene kosten  [18]
Accountantskosten 1.900 3.770

Zakelijke verzekeringen 593 593

Overige algemene kosten 2.879 7.922
5.372 12.285

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [19]
Rentebate Spaarrekening ING Bank 183 -

Rentebate fiscus - 319
183 319

Rentelasten en soortgelijke kosten  [20]
Bankkosten 124 119

Rentelast fiscus - 25
124 144

Belastingen  [21]

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren - -2.440
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4.  Overige gegevens

4.1  Wettelijke vrijstelling

4.2  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014

Rapportdatum: 11 maart 2015

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond 

van artikel 2:396 lid 7 BW.

Het resultaat over het boekjaar 2014 ten bedrage van € 8.653,-- zal geheel ten gunste van de algemene 

reserves worden gebracht in 2014.
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5.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2014 € €

BTW nummer: NL817966730B01

Omzet

Omzet hoog 1a 129.039 27.518

Omzet laag 1b 1.016 60

Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 200

Verschuldigde omzetbelasting 27.578

Voorbelasting

Voorbelasting 5b 19.959

19.959

Te betalen omzetbelasting 5g 7.619

Afdrachten omzetbelasting

1e kwartaal 8.868

2e kwartaal -4.933

3e kwartaal 148

4e kwartaal 3.111

7.194

Suppletie omzetbelasting 2014 425

31-12-2014

€

Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 3.111

Omzetbelasting suppletie 425
3.536

2014

 - 28 -




