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1.1 Algemeen 

De Stichting Taal aan Zee is gevestigd te Den Haag en heeft statutair de volgende doelstelling: 

Het als professioneel geleide vrijwilligersorganisatie verzorgen van laagdrempelige en gedifferentieerde educatieve 

activiteiten voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen en asielzoekers en andere migranten en / of 

laaggeletterden om hun zelfredzaamheid te versterken en hun deelname aan de samenleving te bevorderen. 

1.2  Resultaat en begroting 

Voor het jaar 2020 is een sluitende begroting opgesteld, waarin inbegrepen een taakstelling van € 92.600 voor nog te 

verwerven fondsen. 

Het resultaat over 2020 bestaat uit een nadelig saldo van € 5.045 op het basissubsidie van de gemeente Den Haag en 

een voordelig saldo van € 9.221 ten gunste van de bestemmingsreserves. De resultaatverdeling (per saldo € 4.176) is 

als volgt: 
Algemene reserve (nadelig saldo op basissubsidie gemeente Den Haag)            -5.045  

Bestemmingsreserve Automatisering           -3.891   

Bestemmingsreserve Touchscreens          16.717   

Bestemmingsreserve Taalmaatjes              -105   

Bestemmingsreserve Scholing en bijeenkomsten vrijwilligers           -3.500   

 

Specificaties van en toelichtingen op deze resultaten zijn terug te vinden in de kostenverdeelstaat (pagina 15) en de 

toelichting op de balans (pagina 9 en 10). 

Het nadelig verschil op het basissubsidie is voorts als volgt te analyseren (verschillen t.o.v. de begroting): 

 Voordelig Nadelig 

 

Fondsen           

42.600 
Overige inkomsten           

11.972 
Personeelskosten, na aftrek loonkostensubsidie          10.776  

Huisvesting          24.579  

Verhuiskosten           

13.746 
Organisatie             

1.488 
Cursisten          15.971  

Vrijwilligers          13.435  

9.221              
           4.176  
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          64.761          69.806 

Nadelig saldo basissubsidie            5.045- 

Toelichting: Het bedrag van de fondsen betreft de taakstelling te verwerven fondsen voor 2020, ter dekking van het 

begrote exploitatietekort. Het begrote bedrag van € 92.600 kon voor een groot deel worden gerealiseerd met behulp van 

een eenmalige bijdrage in de exploitatie van de Stichting Dioraphte (€ 50.000). Het nadelige verschil op de overige 

inkomsten is vooral veroorzaakt door de lagere lesgelden (i.v.m. coronamaatregelen). Daar tegenover staan de 

eveneens lagere kosten van cursisten (bijeenkomsten en leermiddelen) en van vrijwilligers. In het verslagjaar vond een 

verhuizing van het kantoor plaats binnen de gemeente Den Haag (kosten niet begroot). De vaste contractkosten van 

huur en schoonmaak zijn lager ten opzichte van de oude huurlocatie. Daarnaast was er in 2020 minder noodzaak om 

aanvullende lesaccommodaties te huren, 
1.3  Subsidies, fondsen en projectbijdragen 

Het totaal van alle in de exploitatie verantwoorde baten over 2020 bedraagt € 894.224, te specificeren als volgt: 
Subsidies gemeente Den Haag 
(nadere specificatie zie hiernavolgend) 

       

764.723 
Fondsen, projectbijdragen en giften 
(nadere specificatie, zie volgend op specificatie Subsidies) 

       

124.533 
Lesgelden            

4.468 
Advisering derden               

500 
Totaal baten        

894.224 

 

Specificatie toegekende en bestede subsidies gemeente Den Haag 

In het verslagjaar heeft de gemeente Den Haag, Dienst OCW, de navolgende subsidies voor 2019 definitief vastgesteld 

(alle bij brief van 23 september 2020, kenmerk ABBA/VS/10282). 
- Taal voor specifieke doelgroepen volwassenen        646.000  
- Taal voor specifieke doelgroepen en Taal aan Zee Maatjes          85.000  
- Taalbehoud voor volwassenen          12.500  
- Jubileumviering            

5.000 
Totaal        

748.500 

 

Voor 2020 zijn onderstaande subsidies en bijdragen toegekend:  Besteed  

 Maximaal in 2020 

 

Dienst OCW   

- Taal voor specifieke doelgroepen volwassenen 
(bij brief van 19 februari 2020, kenmerk ABBA/VS/280) 

       679.500        

679.500 
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- Taal aan Zee Maatjes 
(bij brief van 13 februari 2020, kenmerk ABBA/VS/277) 

         76.500          

76.500 

 
- Subtotaal 

Dienst SZW 
       756.000        

756.000 
- Loonkosten             8.723            

8.723 
Totaal subsidies gemeente Den Haag        764.723        764.723 

Specificatie fondsen, projectbijdragen en giften  Besteed  

(Geldverstrekker, projectomschrijving) Maximaal in 2020 

 

Stichting Dioraphte, bijdrage exploitatie          50.000          50.000 

Oranjefonds, Spreekvaardigheidsgroepen          17.861          17.861 

Idem, co-financiering            3.941            3.941 

ROC Mondriaan, Taalketenaanpak          33.670          33.670 

Overige giften                 60                 60 

- Ontvangen giften met bestemming 

Omroep Talpa, opbrengst TV-programma (besteed touchscreens)          11.184          11.184 

Fonds 1818, aanschaf touchscreens            7.817            7.817 

Totaal fondsen, bijdragen en giften        124.533 
1.4 Continuïteit in relatie tot Covid-19 

Het bestuur is van mening dat de door de gemeente verstrekte subsidies en de van vermogensfondsen ontvangen giften 

en bijdragen in 2020 rechtmatig zijn besteed. 

- Subsidies gemeente Den Haag 
De met de gemeente gemaakte resultaatafspraken zijn grotendeels gehaald of er zijn hiervoor alternatieve inspanningen 

gedaan. Gedurende het jaar heeft hierover afstemming met de gemeente plaatsgevonden door middel van schriftelijke 

rapportages. 
De subsidieaanvragen 2021 zijn voor de gemeente Den Haag geen aanleiding gebleken om extra voorwaarden te 

stellen in het kader van de Covid-problematiek. Subsidiëring zal in 2021 dan ook plaatsvinden op grond van 

ongewijzigde voorwaarden ten opzichte van voorgaande jaren. 

- Giften en bijdragen vermogensfondsen 
De bijdrage van de Stichting Dioraphte, bedoeld als tegemoetkoming in het exploitatietekort van 2020, is aan dit doel 

besteed. De bijdrage van het Oranjefonds aan de uitbreiding van de trajecten Spreekvaardigheid is aan dit doel besteed 

en voldoet aan de resultaatafspraken. 

- Personele bezetting 
Naar verwachting zal Covid-19 in 2021 geen gevolgen voor de personele bezetting hebben. 

- Extra investeringen ten behoeve van digitaal lesgeven 
Voor het (op afstand) digitaal kunnen les geven zijn investeringen gedaan in licenties van Zoom account (totaal € 3.082) 

en de aanschaf van laptops (€ 1.850). 
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2.1 Balans per 31 december 2020 

 

(na voorstel saldoverdeling) 

 31-12-2020 31-12-2019 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa   

Materiële vaste activa 

Vlottende activa 

              33.805                 

9.104 

Overige vorderingen en overlopende activa               96.544               

67.416 

Geldmiddelen               60.378 
            

102.936 
Totaal activa             190.727             179.456 

PASSIVA 

 

Stichtingsvermogen             102.977               

98.801 
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Kortlopende schulden               87.750 
              

80.655 
Totaal passiva             190.727             179.456 

2.2  Staat van baten en lasten 2020 

 
BATEN 

 

Subsidies 

Fondsen 

Overige inkomsten 

LASTEN 

 

Personeel 

Huisvesting 

Verhuiskosten 

Organisatie 

Jubileum 

Cursisten 

Vrijwilligers 

Extra projecten 
- personeel 
- huisvesting 
- organisatie 
- cursisten / lesmateriaal 
- trainingen 

- vrijwilligers 
- effectief leren 

EXPLOITATIESALDO 

Resultaatverdeling Algemene reserve 

Bestemmingsreserves: 
- Automatisering 
- Touchscreens 
- Voorlichtingsfilm taalcoaches  
- Boekenfonds 
- Taalmaatjes  
- Uitstapje cursisten Keukenhof  
- Extra lesmateriaal  
- Scholing en bijeenkomsten 

vrijwilligers  

 

          764.723           764.400           

758.214 

            75.678             92.600             

50.642 

            53.823             17.000 
            

74.950 
           894.224           874.000          

883.806 
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           662.147           672.600           

622.910 

             91.121           115.700             

92.524 
             13.746                   -                   - 

             40.763             33.100             

34.097 
                   -                   -             

17.417 
             11.629             27.600             

24.250 
             15.170             25.000             

16.178 

            52.124 
 

                  - 
            

72.010 
                  -                    -                  

690 
                 500                    -                  

500 
              1.923                    -               

5.964 
                  -                    -               

1.072 
                 925                    -               

2.175 

                  -                    -               

4.296 

 
            55.472 

           890.048           874.000          

894.083 

               4.176                   -            

-10.277 

 

             -5.045                   -              -5.088 

             -3.891                   -              -2.323 
            16.717                   - 
                  -                   -                 -945 
                  -                   -                 -937 
                -105                   -              -1.236 
                  -                   -              -2.548 
                  -                   -                 -700 
             -3.500                   -               3.500 
               4.176                   -            

-10.277 
 Expl 2020 Begr 2020 Expl 2019  
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2.3  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Stichting Taal aan Zee 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Taal aan Zee is feitelijk en statutair gevestigd op Wegastraat 44, 2516 AP te Den Haag, en is ingeschreven 

bij het handelsregister onder nummer 59007931. 

ANBI-status 
Stichting Taal aan Zee heeft sinds 16 oktober 2013 de status van 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. 

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Taal aan Zee betreffen het als professioneel geleide vrijwilligersorganisatie verzorgen 

van laagdrempelige en gedifferentieerde educatieve activiteiten voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, 

vluchtelingen en asielzoekers en andere migranten om hun zelfredzaamheid te versterken en hun deelname aan de 

samenleving te bevorderen. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Stichting 

Taal aan Zee zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is 

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de desbetreffende jaarrekeningpost. De schattingen van tegen bedrijfswaarde gewaardeerde activa worden 

jaarlijks geevalueerd. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven', die zijn 

uitgegeven door Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in €. Dit is zowel de functionele als de rapporteringsvaluta van 

Stichting Taal aan Zee. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met 

afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De 

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. 

Vorderingen 

De vorderingen 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. 

Geldmiddelen 
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De geldmiddelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

2.3  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Stichting Taal aan Zee 

Stichtingsvermogen/Bestemmingsreserve/Bestemmingsfonds 

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is 

vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan 

gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. 
Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de Stichting of door derden zijn opgelegd. Indien 

deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting 

wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze 

beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn opgesteld, worden vermeld. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt 

het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als 

bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve 

vermeld. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Pensioenregeling 

De stichting heeft een zogenaamde toegezegd-pensioenregeling. Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt 

verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is 

van salaris en dienstjaren. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten 

en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij 

de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een 

periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Bij de 

indeling van de staat van baten en lasten is gekozen voor het functionele model. 

Subsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden 

ontvangen. 

Pensioenlasten 

Stichting Taal aan Zee hanteert de verplichtingenbenadering en betaalt op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 
Behave de betaling van premies heeft de Stichting geen verdere verplichtingen voor deze pensioenregelingen. De 

premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
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opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. 
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 31-12-2020 31-12-2019 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Inventaris en automatisering 

  

Boekwaarde 1 januari             9.104 
              

8.436 
bij: investeringen           32.184               

3.566 
af: afschrijvingen            -7.483              -

2.898 
Boekwaarde 31 december           33.805               

9.104 

 

Toelichting   

Aanschafwaarde           48.055             

15.871 
Cumulatieve afschrijving          -14.250              -

6.767 
Boekwaarde 31 december           33.805               

9.104 

 

Specificatie investeringen    

Automatisering             4.543               

3.111 
Touchscreens           19.573                   - 
Inventaris             8.068                  

455 
           32.184               

3.566 

 

Opmerking: de afschrijvingstermijn op de investeringen bedraagt vijf jaar. 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Te vorderen en vooruitbetaalde posten 

  

Mondriaan, Taalketenaanpak           33.670 
            

22.740 
Mondriaan, Tel mee met Taal                 -             

13.200 



3.1  Toelichting balans per 31 december 2020 

12 

Oranjefonds, Spreekvaardigheidsgroepen           26.989               

9.128 
C0-financiering Spreekvaardigheidsgroepen             1.737               

1.340 
Stichting Dioraphte, bijdrage 4e kwartaal           12.500                   - 
Fonds 1818, afrekening jubileum                 -               

1.700 
Fonds 1818, afrekening Effectief Leren                 -               

1.751 
M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting                 -               

2.000 
Vrijwilligersprijs 2019                 -               

3.500 
Belastingdienst, loonkostenvoordeel             2.115               

5.087 
Pensioenfonds                  91                   - 
Uitkering ziekengeld             3.400               

1.741 
Overige nog te ontvangen posten                275                  

627 
Borgsom huur kantoorpand           11.919  

Vooruitbetaalde kosten             3.848               

4.602 
           96.544             

67.416 

 
 31-12-2020 31-12-2019 

 

Geldmiddelen 

Kas                290                  

184 
Bank, rekening-courant           60.088             

22.752 
Bank, spaarrekening                 -             

80.000 
           60.378           102.936 

PASSIVA 

 

Stichtingsvermogen   

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 

          23.035             

20.080 

- Te besteden fondsen           54.745             

54.745 
- Automatisering             5.525               

9.416 
- Touchscreens           16.717                   - 

 - Voorlichtingsfilm taalcoaches              2.955             

10.955 
 - Taalmaatjes                  -                  

105 
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 - Scholing en bijeenk. vrijwilligers                  -               

3.500 
         102.977             98.801 

Het verloop van het eigen vermogen in 2020 kan als volgt worden weergegeven:  

Overige 

 

 Saldo Onttrekking Dotaties mutaties Saldo 
 31-12-2020 2020 2020 2020 31-12-2019 

 

- Algemene reserve           23.035             5.045                 -             8.000             

20.080 
- Te besteden fondsen           54.745                 -                 -                 -             

54.745 
- Automatisering             5.525             3.891                 -                 -               

9.416 
- Touchscreens           16.717             2.284           19.001                 -                   - 

 - Voorlichtingsfilm taalcoaches              2.955                 -                 -            -8.000             

10.955 
 - Taalmaatjes                  -                105                 -                 -                  

105 
 - Scholing en bijeenk. vrijwilligers                  -             3.500                 -                 -               

3.500 
         102.977           14.825           19.001                 -             98.801 

Algemene reserve 
De onttrekking 2020 betreft het tekort op het basissubsidie gemeente Den Haag. Aan de algemene reserve 

is voorts € 8.000 toegevoegd ten laste van de bestemmingsreserve voorlichtingsfilm. 

Bestemmingsreserve te besteden fondsen 
De bestemmingsreserve Te besteden fondsen is gevormd uit in het verleden ontvangen giften, fondsen en 

bijdragen, bestemd voor door het bestuur vast te stellen extra projecten. 

Bestemmingsreserve automatisering 
De bestemmingsreserve automatisering is gevormd ten behoeve van investeringen in automatisering. 
De toekomstige afschrijvingen automatisering bedragen € 11.439. 

Bestemmingsreserve touchscreens 
De bestemmingsreserve Touchscreens is gevormd uit een bijdrage van Fonds 1818 (€ 7.817) en uit 

de opbrengst van een TV-programma van omroep Talpa (€ 11.184), totaal € 19.001. De toekomstige 

afschrijvingen van de touchscreens bedragen € 17.289. 
Bestemmingsreserve voorlichtingsfilm taalcoaches 
Betreft een in 2017 ontvangen gift (€ 11.900) van de Steunstichting Prozorg en een in 2019 ontvangen bijdrage van 

€ 2.000 van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting, beide bestemd voor de productie van een voorlichtingsfilm.  
In 2020 hebben geen uitgaven plaatsgevonden. Van de reserve is ultimo 2020 een bedrag van € 8.000 

overgeheveld naar de algemene reserve. 

Bestemmingsreserve taalmaatjes 
Deze bestemmingsreserve is gevormd uit een gift van Pels Rijcken, bestemd voor het project Taalmaatjes. 
Het saldo uit 2019 (€ 105) is in 2020 in zijn geheel uitgegeven. 

Bestemmingsreserve scholing en bijeenkomsten vrijwilligers 
Deze nieuwe reserve is er gekomen dankzij de in 2019 toegekende vrijwilligersprijs (Gemeente Den Haag). 

Besteding heeft in 2020 plaatsgevonden. 
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 31-12-2020 31-12-2019 

           87.750             80.655 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Met ingang van 1 april 2020 is een overeenkomst afgesloten voor de huur van kantoorruimte op het 
adres Wegastraat 44 te Den Haag, kosten € 6.491 per maand.  De aard van de huurovereenkomst is tijdelijk, in 

verband met herontwikkeling van het vastgoed. In 2021 is een nieuwe tijdelijke huurovereenkomst aangegaan 

voor de periode tot en met 31 augustus 2021. Het huurbedrag is ongewijzigd. 
Per 1 februari 2016 is voor de leasing van een kopieerapparaat een nieuw contract aangegaan voor 

een periode van vijf jaar. Het contract is met ingang van 1 januari 2021 verlengd voor de duur van 

twaalf maanden, De vaste lasten van het contract bedragen circa € 1.260 op jaarbasis. 

Voorstel verwerking saldo baten en lasten 

- Algemene reserve (nadelig saldo basissubsidie gemeente Den Haag) 

Bestemmingsreserves: 
           -

5.045 
- Automatisering            -

3.891 
 - Touchscreens            

16.717 
 - Taalmaatjes                -

105 
 - Vrijwilligersprijs             -

3.500 
            4.176 

 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 

  

Loonbelasting en premies           43.590 
            

45.516 
Reservering vakantiedagen           13.297               

8.978 
Reservering loopbaanbudget           17.596             

16.188 
Crediteuren             5.850               

4.179 
Overige te betalen posten.             7.417               

5.794 
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BATEN 

 

Subsidies gemeente Den Haag 

- Dienst OCW 
Taal voor Specifieke Doelgroepen Volwassenen          679.500          667.000          571.000 
Idem, extra project  *)                  -                  -            75.000 
Taal aan Zee Maatjes            76.500            76.500            85.000 
Project Taalbehoud voor Volwassenen                  -            12.500            12.500 
Jubileum                  -                  -              5.000 
Loonkosten              8.723              8.400              9.714 
          764.723          764.400          

758.214 

 

*) vanaf 2020 is het extra project inbegrepen in het reguliere subsidie. 

Fondsen en bijdragen 

- Oranjefonds 
Spreekvaardigheidsgroepen - 

Fonds 1818 
           17.861                  -            37.931 

Aanschaf touchscreens              7.817                  -                  - 
Bijdrage jubileum                  -                  -              8.500 
Effectief Leren 
- Stichting Dioraphte 

                 -                  -              4.211 

Bijdrage exploitatie            50.000                  -                  - 
- Overige fondsen                  -            92.600                  - 

            37.611                  -            44.980 

Omroep Talpa, opbrengst TV-programma 
Vrijwilligersprijs, bestemd voor scholing en bijeenkomsten 

           11.184                  -                  - 

van vrijwilligers                  -                  -              3.500 
Gift Stichting Adullam                  -                  -              3.000 
Bijdrage M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting                  -                  -              2.000 
Bijdragen boekenfonds                  -                  506 

Bijdragen voor buitenschoolse activiteiten                  -                  -                 869 
Overige giften en bijdragen                  -              1.500                 125 
Inschrijf - en boekengeld              4.468            15.000            18.440 



3.2  Toelichting Staat van baten en lasten 2020 

 Expl 2020 Begr 2020 Expl 2019 

16 

            75.678            92.600            50.642 

Overige inkomsten 

- Mondriaan 

   

Taalketenaanpak            33.670                  -            22.740 
Taal voor Laagtaalvaardige Ouders / Tel mee met Taal                  -                  -            13.200 
Bijdrage jubileum 
- Stichting Het Begint met Taal 

                 -                  -                 500 

Taal en Toekomst 

- Overige 
                 -                  -              7.200 

C0-financiering Spreekvaardigheidsgroepen              3.941                  -              1.340 
             53.823            17.000            74.950 LASTEN 

 

Personeel 
Salarissen en vergoedingen          480.118          440.700          473.502 
Individueel keuzebudget            85.412            78.900            84.003 
Mutatie reservering vakantiedagen              4.320                  -             -

3.954 
Ziekengelden             -8.145             (2.700)           -

15.420 
Sociale lasten            82.935            84.200            85.063 
Pensioenpremie            47.617            46.700            49.401 
           692.257          647.800          

672.595 
Loopbaanbudget              4.528              6.000              5.341 
Ziekteverzekering            10.402            10.800            10.345 
Salarisadministratie              2.768              2.800              2.826 
Arbowet              3.010              3.000              2.934 
Deskundigheidsbevordering                 225              1.000                  - 
Reis- en overige kosten              1.081              1.200                 879 
           714.271          672.600          694.920 

Doorberekening aan extra projecten           -52.124                  -           -

72.010 
          662.147          672.600          622.910 

Huisvesting    

Huur en servicekosten            80.303          111.400            93.494 
Huurkorting                  -                  -             -

5.050 

Advisering derden                 500                 500              1.500 
Overige                   60                  -                   30 
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Schoonhouden              9.426                  -                  - 
Huur extra leslokalen                 920              4.000              4.567 
Inventaris                 472                 300                 203 
             91.121          115.700            

93.214 
Doorberekening aan extra projecten                  -                  -                -

690 
           91.121           115.700           92.524  

Verhuiskosten 

Verhuiskosten 

   

Verhuizer              8.227                  -                  

- 
Aansluiting / installatie ICT              4.256                  -                  

- 
Overige kosten              1.263                  -                  

- 
            13.746                  -                  - 

Organisatie 
Kantoorkosten               4.621              2.800              3.248 

Repro / kopieerkosten                2.278              2.500              2.634 

Administratie               4.704              5.100              5.140 

Accountant               3.933              4.200              4.132 

Automatisering               9.352              9.000              9.699 

Afschrijving automatisering               3.891              1.000              2.898 

Afschrijving  touchscreens               2.284                  -                  - 

Overige afschrijvingen               1.308                  -                  - 

Telefoon / internet               3.974              3.200              2.910 

Porti               2.120              1.800              1.899 

Documentatie                  554                 600                 351 

Jaarverslag                   303                 400                 368 

Contributies               1.313              1.100              1.203 

Bestuur                  258                 500                 115 

Personeelsvertegenwoordiging                   -                 400                  - 

Bedrijfshulpverlening                  370                 500                  - 

             41.263            33.100            34.597 
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Doorberekening aan extra projecten                -500                  -                -500 
            40.763            33.100            34.097 

Jubileum    

Activiteit Keukenhof                  -                  -              5.556 
Symposium                  -                  -              8.324 
Vrijwilligersbijeenkomst                  -                  -              3.537 

- -            17.417 

Cursisten    

Lesmateriaal en cursussen            10.929            18.000            15.634 
Incidentele educatieve activiteiten                 352                 500                 474 
Voorlichting en werving                 976              1.000                 343 
Voorlichtingsfilm                  -                  -                 945 
Buffet                 867              2.600              2.276 
Lente - en zomerfeest                   83              5.000              3.624 
Overige                 345                 500              1.104 
            13.552            27.600            24.400 

Doorberekening aan extra projecten             -1.923                  -                -

150 
            11.629            27.600            24.250 

Vrijwilligers    

Onkosten algemeen              7.426              5.000              4.858 
Reis - en telefoonkosten              6.227            12.500            11.636 
Scholing, training en begeleiding              2.442              7.000                 484 
Vrijwilligersvertegenwoordiging                  -                 500                  - 
             16.095            25.000            16.978 
Doorberekening aan extra projecten                -925                -800 
            15.170            25.000            16.178 

Taal voor Laagtaalvaardige Ouders / Tel 

mee met Taal (Mondriaan) 
   

- personeel                  -                  -            13.200 
Taal en Toekomst (Stichting Het Begint met Taal)                   -  
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Extra projecten 

Spreekvaardigheidsgroepen (Oranjefonds)    

- personeel     14.513                   -            28.602 

- huisvesting           -                   -                 690 

- organisatie          500                   -                 500 

- lesmateriaal       1.923                   -              5.964 

- vrijwilligers          925            17.861                  -              2.175 
Spreekvaardigheidsgroepen, co-financiering 

Taalketenaanpak (Mondriaan) 
              3.941                  -              1.340 

- personeel     33.670                   -            21.668 

- trainingen taalcafé           -            33.670                  -              1.072 
            55.472                  -            86.707 

Verantwoording bezoldiging in het kader van de Wet Normering Topinkomens 

Bezoldiging topfunctionarissen Stichting Taal aan Zee: 
Mevrouw drs. I. Suasso de Lima de Prado, directeur 
Dienstverband: 1 januari 2020 - 31 december 2020, 100% 
- salarissen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering            84.449 
- werkgeversaandeel pensioenpremie              8.418 
- reservering voor vakantiedagen (mutatie)             -1.541 

           91.326 

De bezoldiging van de directie valt binnen de WNT norm (€ 201.000). De 

leden van het bestuur ontvangen geen (vaste) vergoedingen. 

- personeel                  -                  -              7.200 
Effectief leren (Fonds 1818)                  -                  -              4.296 



 

 

3.3 Kostenverdeelstaat 2020 

 

  Ontv. giften   

Spreekvaardig- Taalketen- met spec. Overige Totaal 
heidsgroepen aanpak bestemming exploitatie *) Expl 2020 

 

BATEN 

 
Subsidies                      -                      -                      -              764.723               

764.723  
Fondsen                17.861                      -                  7.817                50.000                 

75.678  
Overige inkomsten                  3.941                33.670                11.184                  5.028                 

53.823  
                21.802                33.670                19.001              819.751               

894.224  

 

LASTEN 

 
Personeel                18.454                33.670                      -              662.147               

714.271  
Huisvesting                      -                      -                      -                91.121                 

91.121  
Verhuiskosten                      -                      -                      -                13.746                 

13.746  
Organisatie                     500                      -                  6.175                34.588                 

41.263  
Cursisten                  1.923                      -                      -                11.629                 

13.552  
Vrijwilligers                     925                      -                  3.605                11.565                 

16.095  
Overige                      -                      -                      -                      -                       - 
                21.802                33.670                  9.780              824.796               890.048  

EXPLOITATIESALDO                      -                      -                  9.221                 -5.045                   4.176  



 

 

Resultaatverdeling      

Algemene reserve                      -                      -                      -                 -5.045                  -

5.045 
Bestemmingsreserves:                         -  

- Automatisering                      -                      -                 -3.891                      -                  -

3.891 
 - Touchscreens                       -                      -                16.717                      -                 

16.717  
- Taalmaatjes                      -                      -                    -105                      -                     -

105 
vrijwilligers                       -                      -                 -3.500                      -                  -

3.500 
                      -                      -                  9.221                 -5.045                   4.176  

*) onder 'Overige exploitatie' zijn de baten en lasten opgenomen, verantwoord bij de volgende subsidies van de gemeente Den Haag: 
- Taal voor Specifieke Doelgroepen Volwassenen              

679.500 
- Taal aan Zee Maatjes                

76.500 
- Loonkosten                  

8.723 
15 
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4.  Overige gegevens 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de hierna volgende pagina's 

opgenomen. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE 

ONAFHANKELIJKE  

ACCOUNTANT  
  

Aan: het bestuur van Stichting Taal aan Zee  
Referentie: RM/50432/2021-C04.001  
  

  

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2020  

  

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Taal aan Zee te Den Haag 

gecontroleerd.   
  

Identificatie   
De gecontroleerde jaarrekening 2020 opgenomen in dit rapport op pagina 1 tot 

en met 14 van Stichting Taal aan Zee te Den Haag sluit met een balanstotaal per 

31 december 2020 van € 190.727, een totaal lasten van € 890.048, een totaal 

baten, inclusief rentebaten, van € 894.224 en een exploitatieresultaat van € 4.176 

(batig saldo) over 2020.  
Het totaal van verantwoorde subsidiebaten van de gemeente Den Haag, zoals 

blijkt uit pagina 11 van de jaarrekening 2020 bedraagt € 756.000.  
  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Taal 

aan Zee per 31 december 2020 en van de staat van baten en lasten over 2020 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 

“Organisatieszonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening 

opgenomen subsidies van de  
Gemeente Den Haag zijn besteed overeenkomstig de Algemene 

Subsidieverordening Den Haag 2014, waarmee de rechtmatigheid van deze 

subsidies is vastgesteld.   
  

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde 

aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals 

opgenomen in het Controleprotocol WNT in de beleidsregels toepassing WNT.   
  

De jaarrekening bestaat uit:  
1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020;   
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
  

    

  
Eisenhowerlaan 134  
2517 KN Den Haag  

Postbus 87830  
2508 DE Den Haag  
Tel: (070) 354 89 87 

Fax:  (070) 354 15 95 

info@gba-adviseurs.nl 

www.gba-adviseurs.nl 

KvK: 27329406  

  
Becon nr.: 33.90.03  
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De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Taal aan Zee zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
  

Voorts is onze controle uitgevoerd met in achtneming van de Richtlijnen verantwoording subsidies 

Den Haag 2017. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor 

alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de relevante subsidievoorwaarden zijn nageleefd. Wij 

vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel.   
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  
  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:  
• het bestuursverslag;  
• de overige gegevens.  

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
• alle informatie bevat die op grond de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640  

“Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.  
  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.  
  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten de in Nederland geldende RJRichtlijn 

640 “Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving 

en de Nederlandse 

Standaard 720. 

Deze 

werkzaamheden 

hebben niet 

dezelfde diepgang 

als onze 

controlewerkzaam

heden bij de 

jaarrekening.  
  

Het bestuur is 
verantwoordelijk 

voor het opstellen 
van het 

bestuursverslag en 
de overige 

gegevens in 
overeenstemming 

met de in 
Nederland 

geldende RJ-

Richtlijn 640 
“Organisatieszond

er-winststreven”, 
die zijn 

uitgegeven door 
de Raad voor de 

Jaarverslaggeving
.  
  

    

  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening  

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 "Organisaties zonder 

winststreven" en in overeenstemming met de beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT).   
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Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de 

WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de 
Beleidsregels toepassing WNT.   
  

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van 

financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fouten of fraude.   
  

Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 

van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is.   
  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.   
  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel.  
  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  
  

  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
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nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;  
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de entiteit;  
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;  
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen.  
  

Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Den Haag opgestelde subsidievoorwaarden, opgenomen in de Richtlijnen 

verantwoording subsidies Den Haag 2017. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het 

bijzonder onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de 

vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Den Haag zijn nageleefd.   
  

    

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Den Haag, 7 april 2021 GBA 

Accountants  

mr. G.J. Mersch AA RB  


