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Stichting Eduventure 
 
Jaarrekening 2021 
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Balans per 31-12-2021 

ACTIVA 
 2021    2020 
 € € 
   
Vaste activa   
Materiële vaste activa   
  Andere vaste bedrijfsmiddelen - - 
   
Vlottende activa   
Vorderingen   
  Vorderingen op handelsdebiteuren - - 
  Rekening-courant bestuur  - - 
  Overige vorderingen en overlopende activa - - 
   
Liquide middelen   
  Liquide middelen Ottenfonds 105.351 106.841 
  Liquide middelen overig Eduventure 491 231 
   

Totaal 105.842 107.072 
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PASSIVA 
 2021    2020 
 € € 
   
Stichtingsvermogen 105.842 107.072 
   
Kortlopende schulden - - 
Loonheffing - - 
Overige schulden en overlopende passiva - - 
   

Totaal 105.842 107.072 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 2021    2020 
 € € 
Baten   
   
Bijdrage J. Hardeman 50  
Bijdrage Designforum 120  
Rente Ottenfonds 10  
Overig  236 
   

Totaal baten 180 236 
 
Lasten 

  

Lonen        -6.686 
Sociale lasten  4.733 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  859 
Overige personeelsbeloningen  4.426 
Verkoopkosten  1.227 
Kantoorkosten  3.320 
Algemene kosten 1.410 -11.163 
   

Totaal lasten 1.410 -3.284 
   

Resultaat (baten – lasten) -1.230 3.520 
   
   
Resultaatbestemming   
Mutaties bestemmingsreserve Ottenfonds -1.490 19 
Mutaties overig 260 3.501 

 
Toelichting op staat van baten en lasten 
 
Baten 
Er zijn in 2021 in verband met Corona en nasleep daarvan geen projecten gerealiseerd.  
 
Lasten 
Bankkosten    € 195,- 
Representatiekosten    € 960,- 
Nagekomen verzekering Goudse € 255,-  
 
Geplande baten en lasten 2022 
In 2022 worden geen baten verwacht. Het bestuur heeft maatregelen genomen om de kosten tot 
een minimum te beperken. Voor het jaar 2022 worden uitsluitend bankkosten verwacht en kosten 
voor behoefteonderzoek scholen in Valkenswaard.  
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Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister  
Stichting EduVenture is feitelijk gevestigd op Klokgebouw 126, 5617 AB te Eindhoven Nederland, is 
statutair gevestigd in Valkenswaard en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 
17170797.  

Algemene toelichting  

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon  
De activiteiten van Stichting EduVenture bestaan voornamelijk uit: 
Het versterken van ondernemendheid in de onderwijssector, bij non-profitinstellingen en in de 
creatieve sector. Onder de naam Enterart is de stichting gericht op het versterken van de 
cultuureducatie en het bijdragen aan een structurele integratie van de kunsteducatie in het primair 
en voortgezet onderwijs.  

Informatieverschaffing over continuïteit  
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft 
voor de stichting geresulteerd in een forse omzetdaling. Het bestuur heeft deze situatie onderkend 
en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. De genomen maatregelen zijn 
voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de stichtingsactiviteiten. 
Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.  

Informatieverschaffing over schattingen  
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.  

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld  
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De algemene grondslag voor 
de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de 
verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva 
opgenomen voor de nominale waarde.  

Grondslagen  

Materiële vaste activa  
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  

Vorderingen  
Eventuele vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde 
onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij 
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anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.  

Kortlopende schulden 
Eventuele kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.  

De bepaling van het resultaat  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengsten gerealiseerd zijn. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben.  

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten 
laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven zijn gebracht.  

Omzetverantwoording  
De baten betreffen de opbrengsten voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten 
onder aftrek van toegestane kortingen en de over de baten geheven belastingen.  
Baten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op 
de koper.  
Baten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.  

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.  
 
 
 
 
Eindhoven, 
Stichting Eduventure 
 
Bestuurder  

J.S. Hardeman 
 
Raad van Toezicht 

P.F.M.E. van Asten 
R.J.E. Marringa 
P.V. Kentie 

 


