Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Leaphy

Nummer Kamer van
Koophandel

7 0 0 3 8 6 2 7

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

Dotterbloemkade 36, 3451PH, Vleuten

Telefoonnummer

0 6 3 9 3 3 7 2 9 7

E-mailadres

contact@leaphy.nl

Website (*)

www.leaphy.nl

RSIN (**)

8 5 8 1 1 4 5 0 1

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Olivier van Beekum

Secretaris

Judith van Middelaar

Penningmeester

Winfred Zwaard

Algemeen bestuurslid

Roeland Smith

Algemeen bestuurslid

Tamara Vreman

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

1. De stichting stelt zich ten doel om Robotica en programeer educatie met door
leerlingen (PO en VO) ontwikkelde middelen in het Primair en Voortgezet onderwijs te
faciliteren, te stimuleren en te ondersteunen
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de ontwikkeling van educatieve
concepten, lessen, scholingsprojecten in het Primair – en Voortgezet Onderwijs.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Leerlingen laten beleven dat ze waardevol zijn voor anderen, dat kennis delen en
anderen daarmee kunnen helpen ontzettend gaaf is. Dat is waar Leaphy voor staat.
Leaphy is een community: samen kom je verder.
Bovenal gaat Leaphy over gelijke kansen: iedere leerling krijgt de kans om thuis te
raken in programmeren en robotica. Een mooie start van zelfvertrouwen voor de
arbeidsmarkt van de toekomst.

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?

- het uitvoeren van diverse onderwijsprojecten (a.d.h.v. subsidieverstrekkingen)
- het produceren en verzenden van Leaphy's (ons product) en de verdere ontwikkeling
- het ontwikkelen en produceren van lesmateriaal
- het ontwikkelen en geven van workshops voor docenten
- het opbouwen en onderhouden van een community (o.a. online forum)
- het ontwikkelen van educatieve software
- het uitbreiden van het netwerk, contacten leggen in PO/VO-onderwijs en bedrijfsleven
- verdere ontwikkeling duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid
Bovenstaande activiteiten dragen bij aan onze doelstelling om leerlingen te laten
beleven dat ze waardevol zijn voor anderen, kennis te delen en zichzelf en anderen te
ontwikkelen. Dit doen we met elkaar in een community. Daarnaast draagt het bij om
alle leerlingen de kans te geven in aanraking te komen met robotica en programeer
educatie.
De werkzaamheden vinden gedurende het hele jaar plaats buiten de vakantieperiodes.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- ontvangen subsidies
- verkoop van Leaphy's (ons product).
- vergoedingen voor workshops/trainingen
- donaties (vrienden van)
- sponsoring
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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).

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

- inkopen materiaal/benodigheden, produceren van Leaphy's (ons product) +
verpakkingsmateriaal + ontwikkeling
- produceren van lesmateriaal + ontwikkeling
- het ontwikkelen van educatieve software
- overige kosten (website, jurdische advieskosten, verzekeringen,
vrijwilligersvergoeding enz.)

n.v.t.

Open

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

Statutair is vastgelegd dat de leden van het bestuur geen beloning geniten voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten.

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.

zie activiteitenverslag www.leaphy.nl

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

https://www.leaphy.nl/jaarverslag.html

Er vindt daarmee geen beloning plaats voor bestuursleden voor hun werkzaamheden.
Gemaakte reiskosten worden in een enkel geval vergoed. Overige vergoedingen voor
gemaakt kosten vinden niet plaats.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 1 9

Balansdatum

Activa

31-12-2019

31-12-2018 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

12.027

14.267

€

+

€

12.027

Voorraden

€

33.762

€

15.348

Vorderingen &
overlopende activa

€

36.862

€

3.567

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
14.267

€

+
€

10.682

+
€

101.339

29.598

+
Totaal

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

€

113.366

31-12-2019

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2018 (*)

€

106.352

€

+
€

€
30.715

Passiva

43.865

34.502

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

6.413

€

6.413

Kortlopende schulden

€

601

€

2.950

Totaal

€

113.366

€

43.865

+

https://www.leaphy.nl/uploads/1/1/0/0/110057577/stichting_leaphy_balans_en_resultatenrekening_2020.pdf
https://www.leaphy.nl/uploads/1/1/0/0/110057577/stichting_leaphy_toelichting_balans_en_resultatenrekening_2019.pdf
https://www.leaphy.nl/uploads/1/1/0/0/110057577/jaarverslag_stichting_leaphy_2019_-_def.pdf
Het financiele jaarverslag 2020 volgt uiterlijk op 30 juni 2021

+
€

106.352

+
€

34.502

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

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

€

40.460

€

Subsidies van overheden

€

62.000

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

62.000

€

14.326

Baten sponsorbijdragen

€

5.381

€

9.800

Giften en donaties van particulieren

€

198

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

14.326

€

+

€
€

198

38.109

+
0

299

+

+

€

108.039

€

62.535

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

21.156

€

17.266

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

2.307

€

1.418

Communicatiekosten

€

1.813

€

2.942

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

7.138

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

€

3.776

3.579

€
€

2.828

36.190

€

28.032

71.850

€

34.502

+

+
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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.

Zie jaarrekening.

https://www.leaphy.nl/uploads/1/1/0/0/110057577/stichting_leaphy_balans_en_resultatenrekening_2020.pdf
https://www.leaphy.nl/uploads/1/1/0/0/110057577/stichting_leaphy_toelichting_balans_en_resultatenrekening_2019.pdf
https://www.leaphy.nl/uploads/1/1/0/0/110057577/jaarverslag_stichting_leaphy_2019_-_def.pdf
Het financiele jaarverslag 2020 volgt uiterlijk op 30 juni 2021

Open

