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Stichting  Leren-Doen  is op 23 mei  2013  opgericht  en is gevestigd  aan  de Veföeeskade  5, 2521  BE  te Den

Haag.  De  stichting  heeft  als doel  'kwetsbare'  jongeren  de benodigde  vaardigheden  aan  te leren  waardoor

hun  zelfredzaan'föeid  toeneemt,  alsmede  het  verrichten  van  benodigde  handelingen  die  hiermee  in  de

ruimste  zin  verband  houden  of  daartoe  bevorderlijk  zijn.

In  het  boekjaar  2020  zijn  de bestuurders  van  Stichting  Leren-Doen:

drs.  A.  van  der  Woude,  voorzitter

mr.  F.T.P.  van  Voorst,  penningmeester

drs.  M.T.A.  Duijm,  secretaris

De  activiteiten

Activiteiten  van  de stichting

Stichting  Leren-Doen  is een  Haags  initiatief  dat  kwetsbare  jongeren  en voortijdig  schoolverlaters

(vsv'ers)  zonder  startkwalificatie  en  met  een  passie  voor  techniek  een  ontwikke1ingstraject  biedt

gericht  op vervolgonderwijs  en aansluiting  op de arbeidsmarkt.  Jongeren,  die  in  het  reguliere

onderwijs  moeilijk  tot  hun  recht  kunnen  komen,  krijgen  een  vakopleiding  tot  fietsenmaker  aangevuld

met  diverse  trainingen  van  vaardigheden  en persoonlijke  ontwikkeling.  De  jongeren  worden

aangestuurd  op discipline,  regelmaat  en samenwerking  zodat  de jongeren  in  staat  zijn  om  meer  grip  te

krijgen  op hun  eigen  leven.

Leren-Doen  biedt  de  jongeren  een  dagbesteding  aan  in  combinatie  met  onderwijs  op niveau  l en

niveau  2. Het  ondei'wijs  is aansluitend  op de geboden  dagbesteding  en sluit  aan op de arbeidsmarkt.

Leren-Doen  levert  maatwerk  in  het  programma  en stemt  afspraken  af  binnen  de diverse

samenwerkingen  met  o.a. VSV/Mondriaan/SZW.

Samenwerking  ROC  Mondriaan

Sinds  begin  2017  is er een  samenwerking  met  ROC  Mondriaan.  Met  deze  samenwerking  zorgt  ervoor

dat  de kwaliteit  van  het  geboden  onderwijs  voldoet  aan  alle  gestelde  waarde  en normen  en vult  de

dienstverlening  van  de stichting  aan  naast  alle  geboden  training  en cursussen.  Inhoudende  dat  de

samenwerkende  partijen  de Opleiding  Assistent  Mobiliteit  branche  Tweewielers,  Niveau  l BOL,

aanbieden  en  het  vervolg  Fietstechnicus  Niveau  2 BOL  op de locatie  van  Leren  Doen  gedurende  12

maanden.  Hierbij  is maatwerk  het  kernwoord  en worden  de jongeren  op maat  bediend  met  passend

onderwijs  dat  aansluit  bij  de verwachtingen  en het  niveau.

Het  doel  is een  erkend  diploma  Niveau  l en 2 en een  goede  voorbereiding  en aansluiting  met  het

vervolg  onderwijs.  Hierbij  wordt  er samengewerkt  met  het  ROC  over  het  geven  van  de deze  opleiding

aan  de Verheeskade.  Jongeren  kunnen  dan  naadloos  doorstromen  en hebben  recht  op studiefinanciering.

Financiering  van  de stichting

De  stichting  wordt  gesubsidieerd  door  de gemeente  vanuit  de afdeling  Onderwijs,  Culfüur  en

Wetenschap  (OCW),  die  jaarlijks  op aanvraag  een  beschikking  verstrekt  onder  vermelding  van  de

hoogte  van  het  bedrag  alsook  de voorwaarden  zoals  verbonden  aan  de subsidieverlening.

Tevens  tracht  de stichting  financiering  te verkrijgen  bij  vermogensfondsen  voor  specifieke  incidentele

kosten,  die  niet  worden  gefinancierd  op basis  van  de reguliere  subsidie  van  de gemeente  en evenmin

vallen  onder  de financiering  in  natura  door  de beide  onderwijsinstellingen.  waarbij  de doelstellingen

als geformuleerd  in  de statuten  leidend  zijn.  «  
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Beheer  van  het  vermogen  van  de stichting

De subsidie  wordt  rond  maart  van  het lopende  jaar  verstrekt,  waarna  volgens  een

1iquiditeitsprognosefbegroting  de subsidie  in het lopende  jaar  wordt  aangewend  conform  de

doelstellingen  enerzijds  en conform  de voorwaarden  als aangegeven  en neergelegd  in de van

toepassing  zijnde  beschikking  / toepasselijke  beschikking.

Er  wordt  dus geen  andere  methodiek  van  beheer  gepleegd  dan  het  reserveren  op een rekening

courant  alsmede  het aanhouden  van  een reserve  op een spaarrekening  lopende  het subsidie-

/kalender  jaar.

Besteding  van  de subsidie

Het  vermogen  -  jaarlijks  bestaande  uit  een subsidie  van  de afdeling  OCW  van  de gemeente  Den  Haag  -

wordt  geheel  gedurende  het  lopende  jaar  aangewend  voor  het dagbestedingsproject,  als beschreven

onder  het  hoofdje  "  Activiteit  van  de stichting  ",  waarbij  slechts  een reserve  wordt  gevormd  aan het

einde  van  het  jaar  ter  overbrugging  van  de eerste  drie  maanden  van  het volgende  jaar  in  verband  met

de verstre1dcing/beschikking/betaling  van  de subsidie  na drie  maanden  van  het  begin  van  het

gesubsidieerde  kalender  jaar.

Bestuursverklaring  Stichting  Leren-Doen

Het  bestuur  van  Stichting  Leren-Doen  te Den  Haag  verstrekt  deze  bestuursverklaring  bij  de

subsidieverantwoording  over  de periode  01-01-2020  tot  en met  31-12-2020  met  betrekking  tot  de

volgende  gemeentelijke  subsidies(s):

ASV  exploitatiesubsidie  toegekend  met  kenmerk  ABBA/SVL-272  d.d. 27-12-2019

Het  besfüur  verklaart  verantwoordelijk  te zijn  voor  de juistheid  en volledigheid  van  de

subsidieverantwoording.

Het  bestuur  verklaart  de subsidieverantwoording  te hebben  opgemaakt  conform  de van  toepassing  zijnde

wettelijke  bepalingen  en de subsidieverplichtingen  zoals  opgenomen  in de bovenvermelde

subsidiebeschikking(en).

Het  bestuur  verklaart  dat de in  de subsidieverantwoording  opgenomen  bestede  subsidie  van  de Gemeente

Den  Haag  rechtmatig  is besteed,  dat  wil  zeggen  voor  het doel  waarvoor  zij blijkens  de

subsidiebeschikking  is verstrekt  en overeenkomstig  de van  toepassing  zijnde  wettelijke  bepalingen  en de

subsidieverplichtingen  zoals  opgenomen  in  de bovenvermelde  subsidiebeschikking(en).

Het  bestuur  verklaart  dat alle  ontvangen  baten  voor  de activiteiten  of  projecten  volledig  zijn  verantwoord

in  de subsidieverantwoording.

Het  bestuur  verklaart  te hebben  voldaan  aan de verplichting  genoemd  in  artike118,  derde  lid,  van  de ASV

om  de inkomensgrens  genoemd  in de Wet  normering  bezoldiging  topfunctio  i íeke en

semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in  acht te nemen.  !

drs. A. van der Woude mr. F.Th.P. van Voorst drs. M.TÍA"- Qm-=-   7
Voorzitter  Penningmeester  Secretaris
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