Toelichting op de Balans
Activa:
Het Sparkling Event dat gepland was op 11-04-2020 met als doel om startkapitaal op te halen
voor de school is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Hiervoor zal een nieuwe
datum komen tegen de tijd dat het weer mogelijk is.
Overige inkomsten:
Eerdere donaties in totaal €87,91 die zijn verkregen door middel van crowdfunding zijn
ontvangen.
Verder is er een donatie gedaan ten behoeve van software Moneybird in totaal €250,00 om
de administratie tenminste een jaar te kunnen gebruiken en daarnaast is er nog een donatie
gedaan ten behoeve van bankkosten in totaal €99,00 om deze kosten een jaar te kunnen
voldoen.
Fondsen:
Vanaf 14 mei 2020 is Stichting Sparkling Kids aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Met behulp van de ANBI status willen we aanvragen gaan indienen bij fondsen om zo extra
inkomsten voor de school te verschaffen.
Passiva:
Eigen vermogen:
Sinds de oprichting in december 2019 is het aantal leerlingen 3.
Begin juni 2020 is er 1 nieuwe leerling bijgekomen. Vanaf de maand juli ontvangt Sparkling
Kids een bijdrage van €100,00 per maand. Wat neerkomt op een ontvangen bedrag van
€600,00 in het jaar 2020.
Vanaf de maand september ontvangt Sparkling Kids van 2 ingeschreven leerlingen een
bijdrage van €200,00 per maand (een bijdrage van €100,00 per leerling per maand). Wat
neerkomt op een ontvangen bedrag van €800,00 in het jaar 2020.
Vanaf de maand november ontvangt Sparkling Kids van nog 3 ingeschreven leerlingen een
bijdrage van €300,00 per maand (een bijdrage van €100,00 per leerling per maand). Wat
neerkomt op een ontvangen bedrag van €600,00 in het jaar 2020.
In totaal heeft Sparkling Kids in het jaar 2020 aan ouderbijdragen €2000,00 ontvangen.
Momenteel zijn er 7 leerlingen ingeschreven.
Er komen aanvragen binnen. Dus uitbreiding is gewenst.
Het vinden van geschikte huisvesting is een vereiste om de kinderen goed onderwijs te
bieden. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een aangename omgeving in de natuur zoals die
onder andere bestaan in scouting gebouwen.
Als goede huisvesting is geregeld kan de school op verantwoorde wijze groeien tot maximaal
20 kinderen.
Toelichting op de Resultatenrekening:
Het Nettoresultaat is een positief saldo van €2152,27. Dankzij de donaties van crowdfunding
van €87,91, de donaties t.b.v. software Moneybird van €250,00, de donaties t.b.v. bankkosten

van €99,00, de ouderbijdragen van €2000,00 en dankzij de vrijwillige bijdrage van
begeleiders en bestuurders.
Kosten leermiddelen:
Aan schoolmiddelen is in het jaar 2020 €65,40 uitgegeven voor licentiekosten van digitaal
leermateriaal.
Diverse kosten:
Aan software Moneybird om de administratie bij te houden, is in het jaar 2020 €166,98
uitgegeven.
Vanaf de maand oktober wordt door de bank per maand een bedrag afgeschreven. In de
maand oktober €9,53, in november €14,28 en in december €14,37. De bankkosten in het jaar
2020 bedragen €38,18.
Voor het verlengen van Hosting en Domein is in het jaar 2020 €14,08 uitgegeven.
Begeleidersvergoeding:
Op Sparkling Kids zijn tot op heden vrijwilligers aanwezig die zonder enige vergoeding een
bijdrage hebben geleverd/leveren voor onder andere leerlingenbegeleiding en bestuurlijke
zaken en administatie.
Bedrijfsvoeringskosten:
Op dit moment is nog geen sprake van kosten zoals huurkosten, gas en electra.

