Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Leren Doen

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 2 2 5 9 8 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Verheeskade 5

Telefoonnummer

0 7 0 3 6 0 3 6 6 6

E-mailadres

info@lerendoen.org

Website (*)

www.lerendoen.org

RSIN (**)

8 5 2 9 3 3 1 1 3

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

9

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris

Drost, Robert Ernst

Penningmeester

van Voorst, Frans Thomas Pieter

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Raad van advies: mr. T. Schokking, D.G. Eijkenbroek en C.Drost

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Leren Doen is een Haags initiatief dat kwetsbare jongeren en voortijdig
schoolverlaters een ontwikkelingstraject biedt gericht op vervolgonderwijs en
aansluiting op de arbeidsmarkt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Leren Doen biedt de jongeren een dagbesteding aan in combinatie met onderwijs op

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies, giften en fondsen

niveau 1 en niveau 2 en sluit aan op de arbeidsmarkt. Leren Doen initieert en
organiseert programma’s waarbij wensen en behoefte van jongeren aansluiten op de
doelstellingen en activiteiten van (semi)overheidsorganisaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Aanbieden van dagbestedingstrajecten voor min.16 per jaar, die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.Jongeren leren werknemers-, sociale- en vakvaardigheden om aansluiting te maken met reguliere MBO en worden begeleid bij
praktische problemen. Dagbestedingstraject sluit aan op de opleidingen die LD biedt
ism het ROC. Er zijn mogelijkheden tot behalen van diploma en certificaten. Jongeren
die deelnemen a.h.onderwijs hebben ook recht op stufi en OV. Procedure: Jongeren
alleen geplaatst op verzoek van, of iom, de casemanager VSV van de gemeente die
belast is met de selectie van jongeren via intake voor dit project.Criteria:jongeren zijn
18 jaar,16 en 17‐jarigen uitsluitend als een vrijstelling is verleend.De jongeren passen
binnen doelgroep.Jongeren min. 3 en max. 5 dagen per week gedurende 3 mnd of
langer de dagbesteding volgen met het uitzicht op instromen opleiding of arbeidsplaats.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://lerendoen.org/wp-content/uploads/2022/05/beleidsplan-20
20.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar inzet.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

1. het aanbieden van dagbestedingstrajecten voor minimaal 16 jongeren vanaf 18 jaar,
die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Jongeren leren diverse
vaardigheden om op niveau 1 de aansluiting te kunnen maken het het reguliere
onderwijs. 2. het aanbieden van dagbestedingstrajecten aan jongeren van 16 of 17 jaar
die nog leer(kwalificatie‐)plichtig zijn, maar vanwege hun gedrag niet meer naar een
school of Het Knooppunt kunnen. Uitsluitend indien en voor zover (tijdelijk) vrijstelling is
verleend door de afdeling Leerplicht van de gemeente, en na overleg met het
Instroomloket. 3. werken aan sociale vaardigheden en het gebruik van talenten in de
breedste zin 4. voorlichten en informeren over diverse zaken zoals bv. Schulden
5. dagelijkse groepsactiviteiten (zoals sporten, koffie & gezamenlijke lunch gebruiken)
6. teambuilding activiteiten 7. Het bieden van een nazorgtraject, waarin de jongeren
begeleid worden naar regulier werk en/ of een vervolgopleiding.

Voor personeel geldt de CAO Sociaal Werk.

Uitvoering van activiteiten:
1 en 2. leermeester in samenwerking met het ROC Mondriaan, VSV en Innovam
3. Team Leren Doen 4. Team Leren Doen en externe partners (b.v. SOA kliniek, JIP en
gemeente Den Haag) 5. Team Leren Doen 6. Team Leren Doen 7. Team Leren Doen
i.s.m. dienst intensieve begeleiding

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://lerendoen.org/wp-content/uploads/2022/05/beleidsplan-20
20.pdf

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.515

2.652

€

+

€

1.515

Voorraden

€

5.420

€

3.620

Vorderingen &
overlopende activa

€

46.161

€

62.924

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
2.652

€

+
€

8.773

+
€

56.606

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

58.121

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

-28.799

31-12-2019 (*)

€

+

+
€

-28.799

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

86.920

Totaal

€

58.121

+
€

-15.084

-15.084

75.317

+
€

31-12-2020

€

€
5.025

Passiva

77.969

€

93.053

€

77.969

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

57.099

€

92.303

Subsidies van overheden

€

110.000

€

135.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

17.150

€

22.728

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

127.150

+

157.728

€
€

0

+

+
0

+

+

€

184.249

€

250.031

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

14.992

€

29.766

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

95.581

€

135.042

Huisvestingskosten

€

66.635

€

63.215

Afschrijvingen

€

1.137

€

1.137

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

19.177

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

31.476

197.522

€

260.636

-13.273

€

-10.605

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://lerendoen.org/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-2020.pdf

https://lerendoen.org/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-2
020.pdf

Open

