
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.

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:
Schoolvestiging Utrecht:
Per 1 januari 2021 is het aantal leerlingen 6. 
Gedurende de maanden in het jaar 2021 zijn zowel nieuwe leerlingen per maand 
ingeschreven als uitgeschreven. Van de nieuwe ingeschreven leerlingen ontvingen we 100
euro per maand, tenzij anders overeengekomen. Bij de uitgeschreven leerlingen verviel 
deze ouderbijdrage per maand.
Per 31 december 2021 zijn er 7 leerlingen ingeschreven. 
In totaal heeft Sparkling Kids in het jaar 2021 aan ouderbijdragen €7300,00 ontvangen.
 
Voordat een leerling bij Sparkling Kids ingescheven wordt, geldt de eerste maand als 
wenmaand.
Deze eerste maand is een maand om aan elkaar te wennen. Zo kunnen kind en ouders 
ervaren en voelen of de visie van Sparkling Kids echt bij ze past. Als het na die eerste 
maand wederzijds bevalt kan het kind worden ingeschreven.
We rekenen ook voor deze maand €100,00. 
In de Resultatenrekening voor jaar 2021 per maand is dit per maand te zien bij Bijdrage 
wenmaand Schoolvestiging Utrecht. 
Bijvoorbeeld in de maand maart hebben 2 kinderen bij Sparkling Kids een wenmaand 
gehad. Hiervoor heeft Sparkling Kids in de maand maart een bedrag van €200,00 aan 
Bijdrage wenmaand ontvangen. 
In totaal heeft Sparkling Kids in het jaar 2021 aan Bijdrage wenmaand €500,00 
ontvangen.

Toelichting op de Resultatenrekening:
Het Nettoresultaat is een positief saldo van €2341,76. Dankzij de ouderbijdragen van 
€7300,00, de bijdrage wenmaand van €500,00 en dankzij de vrijwillige bijdrage van 
begeleiders en bestuurders.

Aan schoolbenodigdheden voor de schoolvestiging Utrecht is in het jaar 2021 een bedrag 
van €75,32 besteed.

Kosten leermiddelen Schoolvestiging Utrecht:
Sparkling Kids schaft voor alle ingeschreven leerlingen een Leerdoelenverzamelalbum PO



aan. Deze Leerdoelenverzamelalbums maakt voor de ouders en coaches direct zichtbaar 
waar het kind zit qua ontwikkeling en voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie.
In de Resultatenrekening voor jaar 2021 is te zien bij Schoolmiddelen Exova map PO 
Schoolvestiging Utrecht dat aan het Leerdoelenverzamelalbum PO €999,95 besteed is en 
bij Schoolmiddelen Exova map VO Schoolvestiging Utrecht dat aan het 
Leerdoelenverzamelalbum VO €149,99 besteed is. 
In totaal heeft Sparkling Kids hieraan in het jaar 2021 €1149,94 uitgegeven.

Aan schoolmiddelen voor de schoolvestiging Utrecht is in het jaar 2021 €182,04 
uitgegeven voor materialen praktijkles.

Aan schoolreizen voor de schoolvestiging Utrecht is in het jaar 2021 €142,00 uitgegeven.

Vrijwilligersvergoeding/begeleidersvergoeding:
Met ingang van 01-01-2021 verricht een vrijwilliger, een niet-bestuurslid, ten behoeve van 
Stichting Sparkling Kids bij Schoolvestiging Utrecht 
vrijwilligerswerk. De werkzaamheden bestaan uit: ondersteuning bieden bij diverse 
onderwijstaken en ingezet worden voor diverse schoolactiviteiten. 
Deze vrijwilliger komt in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld 
door het bestuur.
De vrijwilliger krijgt een vergoeding van €1500,00 per jaar. Deze vergoeding van €1500,00
wordt in de maand december van het jaar waarop de vrijwilliger zich heeft ingezet door 
Stichting Sparkling Kids uitbetaald aan de vrijwilliger. 

De overige vrijwilligers die tot op heden aanwezig zijn op Sparkling Kids hebben zonder 
enige vergoeding een bijdrage geleverd aan Stichting Sparkling Kids. Deze vrijwilligers 
zorgen onder andere voor leerlingenbegeleiding, bestuurlijke zaken en administatie.

Bedrijfsvoeringskosten:
Huurkosten Schoolvestiging Utrecht:
Als locatie voor de schoolvestiging in Utrecht huurt Stichting Sparkling Kids een ruimte in 
Amersfoort.
De totale huurkosten voor deze locatie bedraagt in het jaar 2021 €1700,00.

Diverse kosten:
Aan software Moneybird om de administratie bij te houden, is in het jaar 2021 €174,24 
besteed.
De bankkosten in het jaar 2021 bedragen €186,17.
Voor het verlengen van Hosting en Domein is in het jaar 2021 €14,08 uitgegeven.
De algemene kosten voor kleine uitgaven bedragen €34,45.

Tot slot zijn er nog verkoopkosten van €300,00. Dit gaat om een drietal facturen 
ouderbijdragen van €100,00 per factuur die oninbaar bleken te zijn. Een oninbare omzet 
van  €300,00. 


