Naam: Stichting School’s cool Lekstroom
RISN/Fiscaal nummer: 8509.95.061
Website: www.lekstroomschoolscool.nl
Mailadres: secretariaat@lekstroomschoolscool.nl

1. Doelstelling
Het School’s cool project is een mentororganisatie ter voorkoming van voortijdige
schooluitval en onnodige afstroom. Een opgeleide vrijwilliger brengt wekelijks een
huisbezoek bij de leerling, waarbij de ouder(s)aanwezig zijn, en ondersteunt en
inspireert het kind met zijn/haar huiswerk gemiddeld 1,5 jaar.
Inkomsten
Er worden subsidies verstrekt door de gemeente Nieuwegein en Houten, het
samenwerkingsverband van VO scholen in de regio, het Oranje fonds en het
Postzegelfonds
Beheer van het vermogen
De subsidies worden verstrekt op basis van de begroting waarin de uitgaven zijn
gespecificeerd. Jaarlijks lopen de uitgaven nagenoeg parallel met de ontvangen
gelden.
De jaarrekening wordt door de penningmeester opgesteld en beoordeeld door het
bestuur. De gehele administratie en jaarrekening wordt ter controle voorgelegd aan
een accountantskantoor die de jaarrekening definitief opstelt.
Klik hier voor beleidsplan 2020 - 2025
2. Bestuurssamenstelling: Mw. M. Steenhuisen-Kuipers, voorzitter
Mw. WMF Jansen-Eskes, secretaris
GH Baars, penningmeester
Daarnaast een projectleider die alle projecten coördineert P Reusch en nog 3 mentor
coördinatoren

3. Beloningsbeleid
Er worden vrijwilligersvergoedingen verstrekt aan de mentoren van € 40,- per maand
gedurende 11 maanden. De projectleider, de mentor coördinatoren en een deel van
het bestuur ontvangen € 1500,- op jaarbasis.
4. Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2021: het bestuur neemt in het
jaarverslag de uitgevoerde activiteiten op en publiceert het jaarverslag (onder meer)
op de website (Jaarverslag 2021 nog niet beschikbaar)

5. Balans en staat van baten en lasten 2020 met toelichting:
Activa
Vorderingen (subsidies)
Liquide middelen
Totaal

€ 2.475
€ 28.922
€ 31.397

Passiva
Vermogen
Kortlopende schulden
Totaal

€ 17.922
€ 13.475
€ 31.397

Baten en Lasten
Subsidies
Gemeente Nieuwegein
€ 6.000
Kinderpostzegelfonds
€ 3.000
Samenwerkingsverband VO scholen
€14.630
Totaal
€23.630
Lasten
Management kosten
Kosten Mentoren
Organisatiekosten
Publiciteitskosten en diversen
Totaal

€ 3.000
€ 14.629
€ 5.906
€
€ 24.051

Saldo

€

421

516

