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               Stichting Discussiëren Kun Je Leren

               T.a.v. het bestuur

               Tweede van Swindenstraat 83

               1093 VR  AMSTERDAM

Referentie: O43415AO-01-JR16                Baarn, 5 april 2017

Betreft:      jaarrekening 2016

Geacht bestuur ,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Muntinga & Partners B.V.

B.J. Muntinga

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 2016 van uw stichting.

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2016 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. 

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 2016 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.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

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.

- De heer R. Seveke

- De heer M. Roosendaal

Het bestuur wordt gevoerd door:

- De heer E.S. Ebels
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2.1  Bestuursverslag bestuur

(Laquila, Winnares Battle van het Vrije Woord).

“ Wat me opviel is hoeveel kritiek er is. Wij moeten beter luisteren. Ik ga dit meenemen, 

op werk bespreken.” 
(Pieter Klein, RTL Nieuws)

Op volle kracht!

Het is een jaar op volle kracht geweest voor stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). 

Samen met onze opdrachtgevers en partners is in 2015 een groot aantal mooie evenementen gerealiseerd. 

Met de DKJL battles zijn opnieuw meer kinderen en jongeren direct bereikt: ruim…….. Een prestatie

waar we met ons team buitengewoon trots op zijn! 

De vraag naar onze activiteiten is binnen en buiten Amsterdam in 2016 onverminderd groot en de 

verscheidenheid in leerniveau en leeftijdsniveau blijft in de aanvragen constant. Zo heeft DKJL in 2016 

groep 5/6 - 7/8, kopklassen, onderbouw vmbo/havo klassen (leerjaar 1,2 en 3) en het ROC 

(niveaus: 2,3 en 4) bediend. DKJL was in 2016 ook buiten Amsterdam actief met grote, middelgrote en

kleine debatbattles in Groningen, Hoorn, Haarlem, Schoonhoven, Apeldoorn en Utrecht. 

DKJL laat zien dat discussiëren altijd, overal en met iedereen kan. Bijvoorbeeld met de tweede succesvolle 

editie van de Battle van ‘t Vrije Woord waar grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, maar ook de rol 
van (social) media en nepnieuws  bespreekbaar werden gemaakt.

vraag naar masterclasses en debatbattles vanuit Amsterdam en daarbuiten kunnen voldoen. In dit 

opleiding van extra masterclassdocenten en een nieuw DKJL kantoor, hebben we aan de toegenomen 

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

“Iedereen heeft een eigen mening, iedereen is zich aan het ontwikkelen. Als je realistisch kijkt naar de 

wereld, weet je wat je moet geloven. Je bent je aan ‘t ontwikkelen, dus iets wat een beroemdheid doet 

kan je motivatie geven of onzeker maken.”

jaarverslag geven we inzicht in de activiteiten en opbrengsten van DKJL in 2016.

Kinderen en jongeren een stem geven, is en blijft het streven van DKJL. Keer op keer bewijst DKJL dat 
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2.1  Bestuursverslag bestuur

De hoogtepunten
In januari 2016 verzorgde directeur en initiatiefnemer van DKJL Chantal Deken masterclasses op 

enkele scholen in Suriname. Het versterken van de mondelinge taalvaardigheid en burgerschap 

staan daar nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd ligt er de uitdaging taboeonderwerpen 

bespreekbaar te maken. DKJL was onder de indruk van het enthousiasme en het groeipotentieel 

van de kinderen. Chantal Deken behaalde daarmee het landelijke nieuws. DKJL realiseert zich 

echter dat er eerst gewerkt moet worden aan een basis onderwijskwaliteit voordat het potentieel 

van DKJL kan worden benut. De focus zal daarom dichtbij huis blijven.

Bij de Battle van De Week van het Geld op 14 maart in Hoorn kwamen om en nabij 600 

leerlingen van 13 basisscholen; 24 klassen (groep 7 en 8) bijeen om wethouder Judith de Jong, 

ouders, leraren en elkaar te adviseren over omgaan met geld, schulden, geld lenen en armoede. 
Eerder waren zij in de klas met 4 masterclass voorbereid. Stellingen waren onder andere Geld 

lenen is dom en Volwassenen hebben de plicht een kind te leren sparen. 

In de middag gingen 400 leerlingen uit vmbo leerjaar 4 en mbo leerjaar 1 uit verschillende 

gemeenten in Noord-Holland (Purmerend, Hoorn, Zaandam, Hoofddorp) met elkaar, 

staatssecretaris Jetta Klijnsma en zorgverzekeraars in debat. Doel was het formuleren van een 

advies ten behoeve van het voorkomen van schulden in de zorg. Thema: “18 en nu?!”. Stellingen 
waren onder andere Jongeren moeten beter rekening houden met onvoorziene zorgkosten  en De 

overheid is verantwoordelijk voor schulden van jongeren.

De 9e editie van de Amsterdamse Debatbattle met als thema ‘het feestje van 180 

nationaliteiten’ was een groot succes, zowel inhoudelijk, als in vorm. De ruimere voorbereiding 

bestond uit 5 lessen DKJL aan 1.000 kinderen uit 40 klassen van 31 Amsterdamse basisscholen 

en uit een meet & greet ouders en onderwijswethouder gemeente Amsterdam Simone 

Kukenheim. Dit draagt bij aan de versteviging / borging van het snelst groeiende DKJL event. 

Klik hier voor een voorbeeld Masterclass ter voorbereiding van de 9e Amsterdamse Debatbettle 

op Basisschool Overhoeks.

Foto: Meet & Greet finalisten, ouders, wethouder Kukenheim voorafgaand aan de debatbattle

DKJL aan het werk in 2016
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2.1  Bestuursverslag bestuur

Naar de feestelijke Amsterdamse Debatbattle op 24 mei kwamen ruim 700 leerlingen naar het 

Muziekgebouw aan ’t IJ. De juryleden Andrew Makkinga ('t Lagerhuis), Tim Hofman (BNN) en 

Stijn Fransen (GTST) kroonden Samia Elaz van de As Siddieq Noord tot debatheldin van 2016. 

Samia durfde zich kwetsbaar op te stellen, deelde haar persoonlijke verhaal en won daarmee deze 
9e editie. Nieuw dit jaar was de livestream (via het YouTube kanaal van DKJL) waarmee de 

Amsterdamse Debatbattle overal ter wereld te volgen was. Enkele dagen later was er de 

evaluatiebijeenkomst met de deelnemers. Alle punten neemt DKJL mee naar 2017 waarin de 

grootste debatbattle sinds het bestaan van DKJL wordt neergezet.

Op de verjaardag van Amsterdam (27 oktober) organiseerden wij als kick off van de verkiezing 

Amsterdammertje van het Jaar samen met stichting Stadmakertjes een debat over “Je moet trots 

zijn op waar je vandaag komt” en “Als je iets voor een ander doet, moet dat worden beloond”. 

Dit debat werd georganiseerd in de OBA. Onze bijzondere gast was Martin Berendse. 

https://www.youtube.com/watch?v=fU8kvqp7QRI 

Met de Battle van ’t Vrije Woord (23 november) die voor de tweede keer werd gehouden, 

ditmaal in de WesterUnie, bewijst DKJL actuele en urgente thema’s aan te kunnen snijden in een 

periode waarin dit urgenter is dan ooit. Alle leerlingen (vmbo leerjaar 3) waren in vijf 

masterclasses voorbereid op de thema’s persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. De timing 

van dit themadebat is tot nu toe elke keer uiterst actueel gebleken. Vorige editie vond plaats vlak 

na de aanslag op onder andere de Bataclan in Parijs en dit jaar vond dit debat plaats op de dag van 

Geert Wilders’ slotpleidooi. De dag na serieuze bedreigingen van Sylvana Simons. 

Met enkele structurele opdrachtgevers konden opnieuw interessante debatbattles worden 

neergezet op verschillende basisscholen en tijdens het Cinekid festival. Vrijwel alle debatbattles

van DKJL werden dit jaar ondersteund door het publiek via hun telefoon online op stellingen mee

te laten stemmen. Het direct tonen van het resultaat zorgt voor voeding in de discussie en meer 

betrokkenheid vanuit het publiek.

Op 9 december organiseerden wij samen met Stichting Art.1 tijdens het International Queer and 

Migrant filmfestival het Debat Paarse Vrijdag op het OSB in de Bijlmer (vmbo leerjaar 3). Doel 

was het bespreekbaar maken van LHBT rechten en homodiscriminatie.
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2.1  Bestuursverslag bestuur

DKJL heeft in 2016 meer gemeenten dan ooit kunnen bereiken.

In de Week van het Geld organiseerden wij masterclasses en zetten wij een debatbattle neer voor 

mbo en basisonderwijs in Groningen.

Samen met Stichting ION organiseerden wij tijdens de IPON in de Jaarbeurs Utrecht en debat 

over onderwijsvernieuwing en technologie.

         https://www.youtube.com/watch?v=idO_UGg0uR4&t=6s
Hetzelfde deden wij nog eens in Apeldoorn en op het Schoonhovens College in Schoonhoven.

Media-aandacht

Interview met directeur DKJL in Dwars door de buurt   (24 februari 2016)

Voor de Week van het Geld gaf docent Stijn een masterclass in Krommenie. Deze les was te 

zien in een reportage van Goedemorgen Nederland  (16 maart 2016)

Noord Hollands Dagblad – Battle van de Week van het Geld in Hoorn  (maart 2016).

RTV Groningen debat Geldfestival Simplon. 
DvhN: http://www.dvhn.nl/groningen/Basisscholieren-duiken-in-geldfestival-21200391.html

Oogtv: https://www.oogtv.nl/2016/03/leerlingen-houden-gelddebat-in-simplon/

RTV Utrecht livestream Battle Nederland Leest Junior  (30 november 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=MmJZWYopo8s

De winnares van de Amsterdamse Debatbattle 2016, Samia, hield een indrukwekkende speech op 
het Museumplein podium bij de Parade van Ieder1. Deze speech is bijna 1500 keer bekeken.

Social media
Stichting DKJL heeft in totaal 71 volgers op Twitter. In totaal zijn er 100 Tweets geplaatst. De 

Facebookpagina van DKJL is gegroeid van 369 naar  ‘vind-ik-leuks’. Er wordt gemiddeld 3 keer 

per week een bericht geplaatst. DKJL maakt sinds 11 maart 2016 gebruik van Instagram, het 

aantal volgers groeit gestaag. In totaal heeft DKJL op YouTube 40 abonnees. Er zijn 35 video’s 

geplaatst met een groot aantal weergaven: 27.161. 
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2.1  Bestuursverslag bestuur

Aanbod 2016
Het versterken van de mondelinge taalvaardigheden van kinderen en jongeren en de 

leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om dit te stimuleren blijft centraal staan. Daarnaast krijgt 

het bespreekbaar maken van onderwerpen uit de actualiteit en of het bespreekbaar maken van 

onderwerpen die gevoelig liggen steeds meer aandacht. Dankzij de (landelijke) brede aandacht 

voor burgerschap (kennis, attitude, vaardigheden & ‘gevoel’) en de VLOA subsidie van de 

gemeente Amsterdam, heeft DKJL op meer scholen dan ooit tevoren activiteiten kunnen uitvoeren.

Onze activiteiten zijn samen te vatten in vijf categorieën:

    1. Masterclasses 

    2. Docententraining 

    3. Coaching on the job 

    4. Ouderworkshops 

    5. Debatbattle 

Masterclasses

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

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

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

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

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

Docententraining 

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

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

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

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

Coaching on the job 

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

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

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

coaching traject stellen we uiteraard in samenspraak met de school vast.

Ouderworkshops

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

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

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

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

Debatbattle 

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

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

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

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

vormen een oplossingsgerichte mening over het onderwerp en brengen op een uitdagende manier 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.
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2.1  Bestuursverslag bestuur

De cijfers

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

Hieronder staat een overzicht van enkele grote projecten van 2016. 

Ion Debatbattle op de Ipon 4-feb
Jaarbeurs 

Utrecht
8 VO 200

Krakeling Battle Dox 16-feb Amsterdam 6 VO 150

Battle week van het geld 14-mrt Hoorn 24 PO 600

Battle van SZW 14-mrt Hoorn 12 VO 350

Battle Groningen mbo 15-mrt Groningen 6 MBO 450

Battle Groningen PO 17-mrt Groningen 8 PO 200

Battle for education 

Krakeling
30-mrt Amsterdam 6 PO 150 

ADB 2016 24-mei Amsterdam 40 PO 800

Battle van de Brink 3-jun Amsterdam 6 PO 150

Battle Bijzonderwijs 14-jun
Amsterdam 

Zuid Oost
12 PO 300

Battle Cinekid 19-sep Amsterdam 6

PO / IMC 

Weekendsch

ool

175

Battle Schoonhoven 22-sep
Schoonhove

n
10 VO 300

Amsterdammertje van het 

Jaar
27-okt Amsterdam 4 VO/ROC 120

ION Battle 15-nov Apeldoorn 7 VO 175

Battle Schakel 15-nov Amsterdam 2 PO 60

Battle van 't Vrije Woord 23-nov Amsterdam 12 VO  250

Battle Elout 29-nov Amsterdam 4 PO 100

Battle Nederland leest Junior 30-nov Utrecht 8 PO  250

Battle Bavo 1-dec Haarlem 3 PO 30

Battle Henricus 2-dec Amsterdam 5 PO  125

Battle Paarse Vrijdag 9-dec Amsterdam 8 VO 200

Masterclasses 2000 (schatting)

Aantal leerlingen Debatbattles 2016 Datum Locatie
Aantal 

klassen

Onderwijs

type

 Totaal 9135

Masterclasses
Losse projecten  / masterclasses inkocht door de scholen

Oa. 40 klassen via Amsterdammertje van het Jaar
2000 (schatting) 

Bereik via Lespakket
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2.1  Bestuursverslag 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 freelance basis.  

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

en trainingstraject voor nieuwe teamleden is onbetaald. 

Naast directeur Chantal Deken zijn dit jaar twee extra werknemers op het kantoor van DKJL 

aangesteld: zakelijk leider Marcelien Gouka en (voormalig stagiair) office manager Roza Overmaat.

Daarnaast verzorgen Stijn van Erp (planning), Kirsten Lentjes (productie) Marije Fris (allerlei) en 

Cato Oosterwijk (strategie) verzorgden ondersteunende werkzaamheden.

In 2016 hebben de senior docenten Christine van Buuren, Joris Dullaert en Nienke Bakker het 

DKJL-team moeten verlaten vanwege verhuizing naar het buitenland en de keuze voor een full 

time baan. De volgende nieuwe masterclassdocenten zijn opgeleid: Klaartje van Beek, Ivo 

Reijerts, Demetrio Erken, Jort Jacobs en Sharon van Wageningen. Wij zijn erg blij dat zij met hun 

energie, kennis en expertise ons team konden versterken.

In 2016 is aan de masterclassdocenten een training aangeboden t.b.v. het verbeteren van de 

intake- en evaluatiegesprekken met de opdrachtgever/ schooldirectie en/of docenten. Daarnaast is 

er met een deel van het kantoorteam twee keer een strategie meeting belegd over hoe DKJL haar 

potentieel optimaal kan benutten.

Tenslotte moeten we na jaren trouw en volle toewijding aan DKJL helaas afscheid nemen van de 

immer enthousiaste voorzitter Nathalie Bremer. Zij heeft de afgelopen jaren met het bestuur 

DKJL scherp gehouden, begeleid en gestaag gewerkt aan uitbouw en toekomstbestendigheid. Per 

19 december 2016 wordt zij opgevolgd door de heer Rik Seveke, werkzaam als programma 

manager bij de Balie. 

Het team van masterclassdocenten van DKJL bestaat op 31-12-2016 uit 15 freelance 

medewerkers, waaronder 3 trainers: Marije Fris, Kathelijn Rombaut en Chantal Deken.
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2.1  Bestuursverslag bestuur

Vooruitblik 2017

In 2017 bestaat DKJL 10 jaar, dit wordt een groots lustrumjaar!

In 2017 wordt meteen al gestart met masterclasses voor 60 klassen van 45 Amsterdamse 

basisscholen primair onderwijs. Met deze masterclasses worden de leerlingen klaargestoomd voor 

de Amsterdamse Debatbattle 2017 in geheel nieuwe stijl! Omdat er zoveel klassen mee kunnen 

doen, worden er voorrondes gehouden in de Balie (10 t/m 13 april). Met z’n allen gaan we weg 

naar een knallende finale in het Muziekgebouw aan ’t IJ op vrijdag 12 mei 2017. Deze editie is 

gekozen voor het thema: Trippel X MEGA FISSA.

In maart zal opnieuw de Battle van de Week van het Geld plaatsvinden met als ultiem hoogtepunt 

een DKJL Debatbattle in het stadion van FC Groningen voor om en nabij 30 basisschoolklassen.

Om aan de toegenomen vraag te blijven kunnen voldoen, zal het team van masterclassdocenten 

ook in 2017 worden uitgebreid. Verantwoordelijkheden zullen steeds meer worden gedeeld. 

Senior masterclassdocenten zullen steeds meer ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van het 

lesmateriaal en het opleiden van junior en medior docenten.

Tot slot verhuist DKJL naar een groter pand op het Atlantisplein in de Q-factory.
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2.1  Bestuursverslag bestuur

Amsterdam, 5 april 2017

Het bestuur:

De heer E.S. Ebels De heer R. Seveke

De heer M. Roosendaal
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3.  JAARREKENING
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3.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa [1]

Website 2.854 3.832

2.854 3.832

Materiële vaste activa [2]

Inventaris 4.000 480

4.000 480

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen [3] 3.267 -

3.267 -

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren [4] 25.712 58.836

Overige vorderingen [5] 15.035 11.789

Overlopende activa [6] 900 -

41.647 70.625

Liquide middelen [7] 12.490 9.348

Totaal activazijde 64.258 84.285

Amsterdam, 5 april 2017

Stichting Discussiëren Kun Je Leren

De heer E.S. Ebels De heer R. Seveke

De heer M. Roosendaal

31 december 2016 31 december 2015
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3.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Algemene reserves [8] 21.533 2.159

21.533 2.159

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren [9] 6.582 48.406

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[10]

13.031 2.505

Overige schulden [11] 6.715 1.215

Overlopende passiva [12] 16.397 30.000

42.725 82.126

Totaal passivazijde 64.258 84.285

Amsterdam, 5 april 2017

Stichting Discussiëren Kun Je Leren

De heer E.S. Ebels De heer R. Seveke

De heer M. Roosendaal

31 december 2016 31 december 2015
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3.2  Winst- en verliesrekening over 2016

€ € € €

Baten [13] 350.224 208.419

Inkoopwaarde van de baten [14] 152.971 171.000

197.253 37.419

Lonen en salarissen [15] 127.908 11.870

Sociale lasten [16] 17.660 1.905

Afschrijvingen immateriële vaste activa [17]
977 664

Afschrijvingen materiële vaste activa [18] 343 131

Overige personeelskosten [19] 1.668 202

Huisvestingskosten [20] 7.930 6.285

Verkoopkosten [21] 6.877 7.333

Kantoorkosten [22] 4.929 2.680

Algemene kosten [23] 9.353 8.338

177.645 39.408

19.608 -1.989

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [24] 57 234

Rentelasten en soortgelijke kosten [25] -291 -137

Som der financiële baten en lasten -234 97

Resultaat 19.374 -1.892

Amsterdam, 5 april 2017

Stichting Discussiëren Kun Je Leren

De heer E.S. Ebels De heer R. Seveke

De heer M. Roosendaal

2016 2015
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Personeelsleden

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.

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 2 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In

het jaar 2015 was dit 1 werknemer.
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 

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

welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

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 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 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.

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 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 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.
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Inkoopwaarde van de baten

Lasten

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

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.

Onder baten 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 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.

De lasten 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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

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.
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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 2016

€ €

Aanschafwaarde 10.551 10.551

Cumulatieve afschrijvingen -6.719 -6.719

Boekwaarde per 1 januari 3.832 3.832

Investeringen - -

Afschrijvingen -978 -978

Mutaties 2016 -978 -978

Aanschafwaarde 10.551 10.551

Cumulatieve afschrijvingen -7.697 -7.697

Boekwaarde per 31 december 2.854 2.854

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

Inventaris Totaal 2016

€ €

Aanschafwaarde 1.101 1.101

Cumulatieve afschrijvingen -621 -621

Boekwaarde per 1 januari 480 480

Investeringen 3.863 3.863

Afschrijvingen -343 -343

Mutaties 2016 3.520 3.520

Aanschafwaarde 4.964 4.964

Cumulatieve afschrijvingen -964 -964

Boekwaarde per 31 december 4.000 4.000
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3.4  Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige vorderingen  [3]

Waarborgsom 3.267 -

2016 2015

€ €

Waarborgsom

Stand per 1 januari - -

Mutaties 3.267 -

Stand per 31 december 3.267 -
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3.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelsdebiteuren  [4]

Debiteuren 25.712 58.836

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige vorderingen  [5]
Nog te ontvangen subsidies 14.275 2.500

Nog te ontvangen rente 57 131

Overige vorderingen 703 9.158
15.035 11.789

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende activa  [6]

Vooruitbetaalde kosten 900 -

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen  [7]
Rekening Courant ING Bank 3.705 8.194

Spaarrekening ING Bank 8.785 1.154
12.490 9.348

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

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2016 2015

€ €

Algemene reserves  [8]
Stand per 1 januari 2.159 4.051

Uit voorstel resultaatbestemming 19.374 -1.892

Stand per 31 december 21.533 2.159

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren  [9]

Crediteuren 6.582 48.406

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [10]
Omzetbelasting 5.495 2.472

Loonheffing 7.536 33
13.031 2.505

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden  [11]
Nog te betalen netto lonen en salarissen 1.191 193

Nog te betalen vakantietoeslag 5.524 1.022
6.715 1.215

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende passiva  [12]

Vooruit ontvangen omzet 16.397 30.000
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Baten  [13]
Baten hoog 201.905 144.031

Baten laag 3.299 1.117

Baten nul 126.304 267

Ontvangen subsidie 17.161 63.954

Giften 2.000 -

Betalingskorting debiteuren -445 -950
350.224 208.419

Inkoopwaarde van de baten  [14]
Inkopen hoog 74.282 128.071

Inkopen laag 8.143 10.501

Inkopen nul 70.293 32.428

Inkopen binnen EU 250 -

Betalingsverschillen crediteuren 3 -
152.971 171.000

Lonen en salarissen  [15]
Brutolonen en salarissen 118.851 10.848

Vakantietoeslag 9.057 1.022
127.908 11.870

Sociale lasten  [16]

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 17.660 1.905

Afschrijvingen immateriële vaste activa  [17]

Website 977 664

Afschrijvingen materiële vaste activa  [18]

Inventaris 343 131

Overige personeelskosten  [19]
Kilometervergoeding 404 -

Reiskosten woon-werk 54 -

Kantinekosten 113 155

Lunchkosten en verteringen 974 -

Scholings- en opleidingskosten 43 47

Overige personeelskosten 80 -
1.668 202
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Huisvestingskosten  [20]
Huur onroerend goed 6.640 6.085

Gas, water en electra 1.100 200

Schoonmaakkosten 150 -

Overige huisvestingskosten 40 -
7.930 6.285

Verkoopkosten  [21]
Reclame- en advertentiekosten 295 1.757

Representatiekosten 3.729 3.300

Relatiegeschenken 458 970

Reis- en verblijfkosten 1.226 914

Beurs- en congreskosten 20 10

Kosten website 1.149 358

Overige verkoopkosten - 24
6.877 7.333

Kantoorkosten  [22]
Kantoorbenodigdheden 1.062 950

Drukwerk - 30

Portikosten 170 -119

Telefoonkosten 165 160

Kosten automatisering 74 -

Vakliteratuur 82 -

Kleine inventaris 3.340 1.659

Overige kantoorkosten 36 -
4.929 2.680

Algemene kosten  [23]
Accountantskosten 2.641 2.238

Juridische kosten 505 500

Zakelijke verzekeringen 593 382

Overige algemene kosten 5.614 5.218
9.353 8.338
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [24]

Rentebate Spaarrekening ING Bank 57 234

Rentelasten en soortgelijke kosten  [25]
Bankkosten 151 137

Boete fiscus 140 -
291 137
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4.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2016 € €

BTW nummer: NL817966730B01

Omzet

Omzet hoog 1a 201.905 34.349

Omzet laag 1b 3.299 197

Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 126.304

Inkoop vanuit het buitenland

Inkoop van binnen de EU 4b 250 52

Verschuldigde omzetbelasting 34.598

Voorbelasting

Voorbelasting 5b 15.569

Inkoop van binnen de EU 5b 52

15.621

Te betalen omzetbelasting 5g 18.977

Afdrachten omzetbelasting

1e kwartaal 10.409

2e kwartaal 3.303

3e kwartaal -1.306

4e kwartaal 10.680

23.086

Suppletie omzetbelasting 2016 -4.109

31-12-2016

€

Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 10.680

Omzetbelasting suppletie 3e kwartaal -1.076

Omzetbelasting suppletie -4.109
5.495

2016
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