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Stichting Techolab Leiden
T.a.v. het bestuur
Betaplein 28
2321 KS LEIDEN

Dordrecht, 27 januari 2021

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurde stichting.
Inleiding
Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting Techolab Leiden
gevestigd aan de Betaplein 28 te Leiden.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
Voorzitter:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Penningmeester:

de heer D.C. Ligtenberg
de heer C.J.R. Mehlem
mevrouw C. Chi
mevrouw R.J. Prins
de heer P.G. Kuijt
de heer W.F. Steggerda

Hoogachtend,
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

drs. E.J. Tigelaar AA
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de stichting
Wij hebben de in dit rapport op pagina 23 t/m pagina 33 opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Techolab Leiden
te Leiden beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten
over 2020 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn RjK C1. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij
hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard
2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat
ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het
management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd
in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden.
Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Techolab
Leiden per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn RjK C1.
Dordrecht, 27 januari 2021
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

drs. E.J. Tigelaar AA
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Financiële positie
(in euro's)

31-12-2020

31-12-2019

295.722
61.784
(107.228)

347.522
98.661
(286.872)

250.278

159.311

250.278

159.311

250.278

159.311

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:
Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Werkkapitaal
Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Het werkkapitaal is in 2020 gestegen met € 90.967 ten opzichte van 2019, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

2020
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva
Afname vorderingen en overlopende activa
Afname liquide middelen

179.644
(36.877)
(51.800)
90.967

De liquide middelen zijn in 2020 gedaald met € 51.800 ten opzichte van 2019.
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Bespreking van de resultaten
(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2020 en 2019 als volgt in euro's
en procenten van de baten worden weergegeven:
2020
In % van de
baten

€

Baten
Directe lasten
Baten -/- directe lasten
Salarissen en sociale lasten
Overige bedrijfskosten
Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

2019
In % van de
baten

€

755.807
(480.196)

100,0
(63,5)

659.757
(414.042)

100,0
(62,8)

275.611

36,5

245.715

37,2

28.153
155.536

3,7
20,6

46.275
216.015

7,0
32,7

183.689

24,3

262.290

39,7

91.922

12,2

(16.575)

(2,5)

(956)

(0,1)

(302)

-

90.966

12,1

(16.877)

(2,5)

De specificatie van de toename van het resultaat van € 107.843, ten opzichte van 2019, is als volgt:

2020
Toename baten -/- directe lasten
Afname salarissen en sociale lasten
Afname overige bedrijfskosten
Per saldo afname som der exploitatielasten
Toename exploitatieresultaat

29.896
(18.122)
(60.479)
(78.601)
108.497

Afname financiële baten en lasten
Toename resultaat

(654)
107.843
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(in euro's)

2020
Berekening belastbare bedrag
Totaal van netto resultaat

90.966
-

Niet aftrekbare bedragen

90.966
Investeringsregelingen
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Aftrek fictieve personeelskosten (ANBI)

90.966
(90.966)
-

Belastbare bedrag

Totaal uren stagiairs en vrijwilligers: 40.816 uren tegen minimumloon 5 euro per uur
Betaald aan vergoedingen voor vrijwilligers en stagiairs
Minimale extra kosten als stagiaires en vrijwilligers minimumloon zou zijn betaald

204.080
25.470
178.610
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TECHNOLAB
JAARVERSLAG 2020

TECHNOLAB IN EEN
NOTENDOP
Technolab Leiden is een leerwerkbedrijf met passie voor onderwijs,
techniek, wetenschap en talentontwikkeling. Technolab verbindt
leerlingen, leerkrachten en bedrijven met elkaar en verrijkt zo het
onderwijs.
Bij Technolab maak je kennis met alle ins en outs over onderwijs en ontdek
je of het bij je past voordat je jouw volgende grote stap zet. Zo leer je hoe
het is om in team te werken en doe je ervaring op met lesgeven,
ontwikkelen van workshops, organiseren van projecten, zelfstandig werken
en de omgang met verschillende leeftijdsgroepen. Of je nu veel of weinig
diploma’s hebt, het even niet meer weet, werkervaring op wilt doen of wilt
(re)integreren: iedereen is welkom. We bieden een veilige plek om te leren,
om fouten te maken en om samen iets moois neer te zetten. Samen leren
doen, dus!

UITGELICHT -

MeesterChallenge
De MeesterChallenge is in
het leven geroepen om in te
haken op het ontstane
lerarentekort en om de
instroom naar het
(pabo)onderwijs te
verbreden. Het
leerwerktraject voor jongeren met een tussenjaar, of die gestopt zijn met
hun studie helpt hen bij persoonlijke een jaar groeien, uitproberen, werken
in teamverband en verantwoordelijkheid nemen. Misschien zijn zij de
meester of juf van de toekomst! Het is dé ideale proeftuin om te ontdekken
of het onderwijs iets voor je is en waar jouw talenten liggen.

“Loop je uitdagingen tegemoet en je zult zien wat je
allemaal kan en wat er in je zit!”
UITGELICHT – Talent & Toekomst
Talent en Toekomst is een LOB-project om 3-mavo leerlingen globaal
inzicht geven in hun gekozen profiel. Door middel van een speciaal
samengesteld programma verdiepen leerlingen zich een week lang in
techniek, zorg, onderwijs of ondernemen. Vier dagen krijgen de leerlingen
een actieve rol bij bedrijven en andere organisaties, op verschillende
locaties en steeds buiten de school. Dit doen ze in groepjes van vier tot zes
leerlingen. Op de vijfde dag presenteren ze een kort filmverslag aan hun
klas. In 2020 deden 180 leerlingen van VO-scholen mee aan de Talent en
Toekomst-week. Deze leerlingen waren afkomstig van het Da Vinci College
Lammenschans en het Bonaventura locatie Burggravenlaan.

UITGELICHT – Innovatie Challenges
Technolab is gestart met de Innovatie Challenges om bij te dragen aan de
oplossing voor het tekort aan techniekstudenten. Voor de Innovatie
Challenges van Technolab gaan studenten van de universiteit, hbo en mbo
aan de slag met echte uitdagingen uit het bedrijfsleven. Het is een unieke
kans voor de studenten om zich te verdiepen in de uitdagingen van het
bedrijfsleven, contacten te leggen met experts en te werken aan
hedendaagse technieken.

TECHNOLABBERS IN
HET ONDERWIJS
Hoera! Verschillende Technolabbers stroomden door naar het onderwijs.
Ze delen graag hun ervaringen:

Annette ter Haar
Voormalig manager communicatie,
fondsenwerving en nieuwe projecten bij
Technolab; nu directeur van de
Daltonschool in Oegstgeest.“Ik gun
iedereen een tijdje Technolab. Er is altijd
ruimte om van alles uit te proberen en je
wordt er geaccepteerd voor wie je bent. Je
kwaliteiten worden gezien en ook
daadwerkelijk ingezet. Ik werk nu als
directeur bij de Daltonschool en dat had ik
eerder nooit gedurfd. Niet dat ik daarvoor
zo’n schijterd was maar de kracht van het
gewoon doen, dát is de grote meerwaarde van Technolab. Als ik iets heb geleerd is
dat werken vanuit je hart en passie je heel erg ver kan brengen. Vanuit mijn huidige
functie zoek ik naar verbindingen met Technolab. Ik denk dat het huidige onderwijs
namelijk iets weghaalt van het plezier aan het leren, iets wat Technolab juist wél
brengt.

Kim ter Harmsel
Zij-instromer, nu leerkracht op de
Montessorischool in Leidschenveen.
“Ik heb bij Technolab een oriëntatietraject
gevolgd om te kijken of ik in het
basisonderwijs wilde werken. Werken bij
Technolab is soms redelijk chaotisch en kan
daardoor uitdagend zijn, vooral als je erg
gestructureerd bent. Daar heb ik zelf veel
van geleerd want ik was gewend om veel na
te denken over hoe je iets gaat doen.
Dingen simpelweg dóen betekent je eigen
grenzen verleggen en angsten overwinnen, maar uiteindelijk komt daar iets heel
moois uit. Ik beveel werken bij Technolab dan ook aan iedereen aan; je krijgt er een
realistisch beeld over wat onderwijs inhoudt. Én het is ook gewoon een fijne,
inspirerende plek waar je allerlei creatieve geesten ontmoet.”

Alex Scheffer
Voormalig Technolabber, nu leerkracht
op PI-school De Brug in Leiden (speciaal
onderwijs).
“Improviseren op wat voor konijn er nu weer
uit de hoed komt... dát omschrijft wel hoe het
er bij Technolab aan toe gaat. Ik heb er 7
jaar gewerkt. Ik begeleidde de stagiairs en
stampte af en toe zelf een project uit de
grond. Ik hou ervan om vanuit een leidraad
te werken maar bij Technolab leer je zelf
creëren. Wat ik dan ook heb meegenomen naar mijn huidige werk is om de
standaardmethode soms wat los te laten, een onderwerp te pakken en daar gewoon
een les bij te maken. Technolab laat je kennis maken met de wondere wereld van
onderwijs en laat zien dat je je horizon op heel veel verschillende manieren kunt
verbreden.”

Workshop 'Ontwerp je eigen attractie'
“Een achtbaan!” is vaak het eerste wat geroepen wordt wanneer de
leerlingen horen dat ze een eigen attractie mogen ontwerpen en in elkaar
zetten. Uiteindelijk blijkt dat dat erg lastig is en komen ze met andere
creatieve ideeën. Vol enthousiasme presenteren de leerlingen hun eigen
attractie aan de rest van de klas. Er komen ontzettend veel spannende
publiekstrekkers voorbij. Stonden deze maar echt in een attractiepark!
Deze workshop is gemaakt voor groep 7 van het primair onderwijs.

“Het was leuk om samen na te denken en te
overleggen hoe we het moesten doen.”

ONDERZOEKEN &
ONTWERPEN
Zelf leren denken en maken
De workshops Onderzoekend en ontwerpend leren in de klas (OOL) - met
afwisselende thema’s - zijn maatwerkworkshops volgens de principes van
onderzoekend en ontwerpend leren. Verwondering wordt steeds ingezet
als waardevol startpunt, van waaruit de leerlingen in de rol van

onderzoeker antwoorden gaan zoeken op hun vragen. Wist je dat we ook
de optie hebben om, terwijl de kinderen bezig zijn, de leerkrachten in een
aparte cursus te inspireren tot het implementeren van de didaktiek van
onderzoekend en ontwerpend leren in de klas?

UITGELICHT – Workshop 'Risico's'
In de workshop Risico’s die Technolab maakte in opdracht van
Omgevingsdienst West-Holland maken leerlingen van groep 6 t/m 8 kennis
met kans, gevolg en risico. Waarom is het belangrijk om na te denken over
risico’s en hoe kun je hier het best zelf mee omgaan? Onderdeel van de
workshop is bijvoorbeeld het afleggen van een vertrouwensparcour waarbij
een leerling geblinddoekt en begeleid wordt door een andere leerling. Een
andere optie is het ontwerpen van een dorp, waarbij de leerlingen binnen
een budget van 120.000 euro maatregelen moeten treffen om risico’s te
beperken. Vanzelf halen kinderen een breed scala van onderwerpen aan:
van woongenot, geluidsoverlast tot sociale kwesties, milieu en
duurzaamheid.

‘Ik heb geleerd dat je goed naar elkaar moet luisteren.’

GROEN DOEN!
Leren actief bij te dragen aan een duurzame
samenleving
De nieuwe, frisse start op onze nieuwe locatie inspireerde ons om nóg
meer aan duurzaamheid te doen. Samen met partners,
onderwijsinstellingen en leerlingen gaan we Groen DOEN! Binnen Groen
DOEN! organiseert Technolab een aantal verschillende projecten. We
zetten ze voor je op een rijtje:
· Workshop over Zero Waste in samenwerking met de schooltuinen
en Stichting naar Buiten! over het minimaliseren van je eigen
‘footprint’ en het ontdekken van minder voor de hand liggende
duurzame opties.

· Workshop over onkruid oftewel ‘Stoepplantjes’ in samenwerking
met de Hortus botanicus Leiden. Stoepplantjes kunnen erg mooi zijn
en een oplossing bieden voor verschillende problemen in de stad.
· In de workshop Biomimicry gebruiken leerlingen de natuur als
inspiratiebron voor hun uitvindingen. Veel uitvindingen die de mens
heeft gedaan zijn namelijk afgekeken van de natuur.
· Workshop (W)etenschappelijk: waar komt het voedsel op je bord
eigenlijk vandaan? Welk gedeelte van een plant eten we en hoe?
· Duurzaam Technolab: het verduurzamen van Technolab zelf. Niet
alleen op het gebied van afvalvermindering, hergebruik en duurzaam
inkopen; ook moet het een duurzame en prettige omgeving zijn om in
te werken. Bovendien is Technolab geheel vegetarisch en
energieneutraal.

UITGELICHT – Het Groene Dak Project
Op onze nieuwe locatie zijn we bezig ons gezamenlijke dak met Da Vinci
Lammenschans te verduurzamen. Het schoolplein op driehoog moet
komend jaar een groene oase worden waar leerlingen, docenten en
medewerkers van Technolab fijn pauze kunnen houden, maar wordt ook
een ideale plek om groen onderwijs te geven!

“Eindelijk snap ik waarom we het op school vaak over
groen en duurzaamheid hebben!”

HOOGTEPUNTEN 2020
Een nieuw thuis voor Technolab
In maart verhuisden we naar het Bètaplein: dé nieuwe hotspot voor
techniekonderwijs. De opening is was meteen de start van ons
verjaardagsfeestje. Want, hieperdepiep hoera, we werden tien jaar!

Een nieuw jasje

Om herkenbaar te blijven, heeft Studio Kordaat voor Technolab een DIYhuisstijl gemaakt waar de maakbaarheid van afspat. Een huisstijl die altijd
in ontwikkeling is, net als Technolab zelf. In een speciaal handboek vinden
we alles terug over onze huisstijl: welk lettertype gebruiken we, welke
kleuren, hoe zien onze visitekaartjes eruit en nog veel meer. Vanaf nu zal
alles er piekfijn uitzien!

Vakantielab
In de zomer organiseerden we voor het eerst Vakantielab: voor kinderen
een leuke en speelse manier om kennis te maken maken met de thema’s
en technieken van de toekomst. We organiseerden workshops en
projectweken over programmeren, uitvinden en maken, en Groen DOEN!
Dat werd een groot succes: ruim 700 kinderen kwamen hierop af. Ook de
erop volgende herfsteditie was in no-time volgeboekt.

Keuzevakken
Vanaf school 2020/2021 zijn we gestart met keuzevakken op Technolab.
Samen met het Da Vinci College Lammenschans geven we keuzevakken
over economie en ondernemen, robotica en digispel. Vmbo-3-leerlingen
komen naar Technolab toe om zes weken lang vakken te volgen die ze
normaal gesproken op school zouden krijgen. De vakken worden
voorbereid en gegeven door docenten van Technolab. Tot nu toe hebben
we drie klassen gehad voor Economie en ondernemen, één klas voor

Robotica en één klas voor Digispel. Ook in 2021 zullen we dit blijven
organiseren voor het Da Vinci College Lammenschans.

PABO-theaterweken
Als onderdeel van de Meester Challenge werkte Technolab samen met 150
pabostudenten van de Hogeschool Leiden om een theatervoorstelling voor
kleuterklassen (in totaal 700 kleuters) te ontwikkelen.

“Dat je dan in één week tijd een theaterstuk kan
neerzetten met zoveel kwaliteit, dat was echt super om
te doen.”

Sintweken
In de periode voor het Sinterklaasfeest waren er elke dag zo'n 100
leerlingen van de St. Josephschool in Leiden (van kleuterklas tot groep 8)
op Technolab. Ze hielpen Sinterklaas met allerlei klusjes: pepernoten
bakken, cadeautjes inpakken, cadeau bezorgende robots programmeren (!)
en bedenken hoe Sint en zijn pieten niet uitglijden op de gladde daken. En
voor de allerkleinsten was er nog een extraatje: een poppenkastspel.

EN TOEN KWAM CORONA...
De lock-down trok een dikke, vette streep door de opening van onze
geweldige, nieuwe, eigen locatie op Bètaplein 28 èn het vieren van
tien jaar Technolab.
Gelukkig werd er na de meivakantie weer iets meer mogelijk en
organiseerde Technolab in de zomer voor het eerst Vakantielab. Een schot
in de roos, meer dan 400 kinderen deden mee en waren dolblij weer
nieuwe dingen te ontdekken en ervaren. Op onze nieuwe locatie hebben
we veel ruimte en heel goede ventilatie. Door goede maatregelen kunnen
we 'corona-proof' actief onderwijs uitvoeren en daar wordt door scholen
dankbaar gebruik van gemaakt.
Mbo-studenten hebben veel moeite met het vinden van een stage. In
samenwerking met de gemeente en Leidse scholen bedachten wij een
creatieve oplossing. We verwelkomden 50 extra mbo-stagiairs van
uiteenlopende studies. Morsal Toghyan van Technolab vertelt aan NU.nl:

“Toen wij deze oproep hoorden, hebben wij meteen contact opgenomen
met de gemeente. Wij gaven aan dat we bereid waren meer stagiairs aan
te nemen, maar dat we daarbij wel financiële steun nodig hebben. De
gemeente biedt ons nu die financiële ondersteuning en zo konden twee
weken na de oproep van de wethouders de eerste extra stagiairs aan de
slag.”
En toen belandden we op 15 december in een strenge tweede lock-down.
We proberen zo goed mogelijk online met elkaar in verbinding te blijven en
we hebben al veel alternatieven gevonden om ondanks corona toch actief
onderwijs te blijven geven. We merken dat we hiermee verschil kunnen
maken voor alle leerlingen en studenten die zich graag verder blijven
ontwikkelen. Hoe lang dit virus ons nog in de ban houdt, weten we niet.
Samen met leerkrachten en docenten zijn wij ervan overtuigd dat we de
komende jaren - ondanks corona - actief onderwijs kunnen verzorgen.

DE GEZICHTEN ACHTER TECHNOLAB
Onze activiteiten zouden nooit mogelijk zijn zonder een enthousiaste en
bijzondere groep stagiairs, vrijwilligers en freelancers. Het was een
turbulent jaar, maar wat 2021 ook brengt... we hopen er samen weer wat
moois van te maken!

WORD JIJ VRIEND VAN
TECHNOLAB?
Dat vinden we leuk! Steun ons bij de ontwikkeling van nieuwe mooie
onderwijsprojecten en vergroot de toegankelijkheid van de activiteiten van
Technolab. Zo krijgen álle kinderen in Leiden en omgeving de kans om
samen te leren én spelen. Je kunt ons steunen via een eenmalige,
maandelijkse of jaarlijkse donatie. Meer lezen op onze website>
Volg ons via LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo en Youtube of
blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de laatste
nieuwtjes en meer!
Technolab heeft een ANBI-status. Lees er hier meer over. Je vindt daar
ook onze financiële jaarverslagen.

Colofon
Foto's: Patricia Borger, video: Michiel Keller, opmaak en vormgeving:
Kordaat en tekst: Lieselotte van de Ven.

Stichting Techolab Leiden
gevestigd te Leiden
Begroting

(in euro's)

Begroting 2020
Omschrijving
basisscholen lidmaatschap
UVOK incl WWW en duurzaam
Inhoudelijke opdrachten: omgevingsdienst, Hortus, Janssen
STO uren: klusklas, muziek maken,
Talent&Toekomst projectweken

Opbrengsten Directe kosten
40.000
95.000
52.000
43.800
12.000
220.000

22.800

118.000

180.000

-62.000

60.000

50.000

10.000

420.800

400.000

20.800

Totaal Thuis team

242.800

Pre vmbo 18k-3k in 2020
vakantielabs
Meesterchallenge
O&O in de klas

3.000
40.000
60.000
15.000

Totaal Mobiel
Totaal innovatie Team
Totaal van WNT,- Maak- en Talentlab

Marge

Huur/huisvesting
Accountantskosten
Assurantie overige

30.000
5.000
2.000

Begroting 2021
Omschrijving
Baten
Vaste Loonkosten
Variabele loonkosten
Huur
Boekhouding en accountant
Materialen
Totaal geraamde kosten

Opbrengsten
553.000

Directe kosten

Marge

206.000
294.000
32.000
5.000
15.000
553.000

552.000

1.000
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Balans per 31 december 2020
ACTIEF
(in euro's)

Toelichting

31 december 2020

31 december 2019

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

A

Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende activa
Liquide middelen

12.225
11.997
37.562
B

45.918
5.880
46.863
61.784

98.661

295.722

347.522

357.506

446.183
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Balans per 31 december 2020

Balans per 31 december 2020

PASSIEF
(in euro's)

Toelichting
Eigen vermogen

31 december 2020

31 december 2019

250.278

159.311

C

Stichtingskapitaal

250.278
Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende passiva

159.311

D
107.228

8.746
1.274
276.852
107.228

286.872

357.506

446.183

Leiden, 27 januari 2021

B.P.A. Schippers, namens het bestuur
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Staat van baten en lasten 2020

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

Toelichting
Baten
Directe lasten
Baten -/- directe lasten
Salarissen en sociale lasten
Overige bedrijfskosten:
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

2020

E
F

755.807
(480.196)

G
H

28.153

46.275

122.225
32.048
735
528

129.492
40.032
14.657
1.035
601
30.198

Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat

659.757
(414.042)
275.611

Som der exploitatielasten

Financiële baten en lasten

2019

183.689

262.290

91.922

(16.575)

(956)
I

245.715

(302)
(956)

(302)

90.966

(16.877)

Leiden, 27 januari 2021

B.P.A. Schippers, namens het bestuur
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Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon
Naam
Stichting Techolab Leiden
Rechtsvorm
Stichting
Zetel
Leiden
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel
27372497
Activiteiten
De organisatie heeft als SBI-code 94996 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Overige ideele organisaties, kinderen en jongeren met name in de leeftijd van 4 t/m 15 actief kennis te laten maken
met natuurwetenschap en techniek zodat zij huntalenten op dit gebied kunnen ontdekken en een realistisch beeld
krijgen van werken in techniek in verschillende sectoren; het verzorgen van leer- werktrajecten d.m.v. het begeleiden
van lessen en workshops natuurweten-schap en techniek voor met name MBO en HBO studenten.
Vestigingsadres
Betaplein 28
2321 KS Leiden
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.
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Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.
Directe lasten
De kostprijs van de omzet betreft de aan de in het verslagjaar uitgevoerde reizen toe te rekenen lasten.
Salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA
A) Vorderingen en overlopende activa
Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende activa

31-12-2020

31-12-2019

12.225
11.997
37.562

-

12.225
11.997
37.562

45.918
5.880
46.863

61.784

-

61.784

98.661

12.225

45.918

11.997

5.880

1.762
35.800

4.100
42.763

37.562

46.863

75.732
219.990

237.522
110.000

295.722

347.522

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren
Debiteuren
Belastingen en sociale lasten
Te vorderen omzetbelasting
Overlopende activa
Borgsommen
Nog te ontvangen subsidies

B) Liquide middelen
Triodos
Triodos Rendement Stichting Technolab
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA
C) Eigen vermogen
Recapitulatie van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal

31-12-2020

31-12-2019

250.278

159.311

Resultaat over
de periode
2020

Eindkapitaal
op 31-12-2020

90.966

250.278

31-12-2020

31-12-2019

107.228

8.746
1.274
276.852

107.228

286.872

-

8.746

-

1.274

20.213
87.015

1.680
12.872
262.300

107.228

276.852

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Beginkapitaal
op 01-01-2020

Opnames
minus
stortingen 2020

Beginkapitaal
op 01-01-2020

159.312

-

159.312

Stichting Techolab Leiden

Opnames
minus
stortingen
2020

-

D) Kortlopende schulden en overlopende passiva
Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende passiva

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Crediteuren Inkoopboek
Belastingen en sociale lasten
Af te dragen loonheffing
Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Te betalen kosten
Vooruit ontvangen bijdragen en subsidies
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Niet in de balans opgenomen
verplichtingen

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen

Gebeurtenissen na Balansdatum
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen, die van materiële betekenissen zijn voor de jaarrekening,
plaatsgevonden.
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Toelichting op de staat van baten en
lasten

Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2020

2019

647.742
108.065
-

508.882
12.475
138.400

755.807

659.757

520.104
150.404
(190.312)

351.521
369.519
(237)
(306.761)

480.196

414.042

219.813
122.279
111.085
77.174
52.205
20.833
20.795
12.558
10.500
500

283.363
37.200
58.972
53.599
32.000
44.248
(500)

647.742

508.882

31.159
27.550
22.300
18.150
8.906
-

(70.000)
35.500
88.600
(93.500)
11.000
25.000
4.000
11.875

108.065

12.475

E) Baten
Netto omzet
Netto omzet
Netto omzet

F) Directe lasten
Kostprijs omzet
Kostprijs omzet
Kostprijs omzet
Kostprijs omzet

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen
Netto omzet
Workshops op Technolab
Projecten Open Innovatie Lab
Techniekonderwijs Holland Rijnlan
Meesterchallenge Uitvoer
POP UP Technolab
Groen Doen
OOL 2.0
Extra stagiairs
Risico's omgevingsdienst
Bijdragen Partnerbedrijven aan workshops/projecten

Netto omzet
Zomerlab
Technolab Mobiel Algemeen
Maken en Ondernemen
Technolab Thuis Algemeen
Meesterchallenge Maaklab/Vakantielab
Reservering ontvangsten workshops 2020
ToekomstTaal
Rembrandt
Pre vmbo
Leren over Leven 2019
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Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2020

2019

Netto omzet
Willie Wortel Wedstrijd 2019
Talent & Toekomst 2018-2019
Versterken techniekonderwijs mbo
Master Challenge

-

16.000
15.000
71.400
36.000

-

138.400

233.149
86.247
86.079
59.265
21.116
18.263
12.558
3.087
340

199.154
88.753
4.394
1.392
523
25.522
31.783

520.104

351.521

95.050
33.184
21.417
753
-

121.028
124.761
4.391
11.956
17.221
18.159
32.937
27.561
11.505

150.404

369.519

-

(237)

(190.312)

(306.761)

Kostprijs omzet
Workshops voorbereiden en begeleiden
Versterken techniekonderwijs Holland Rijnland
Meesterchallenge: Ontwikellen programma
POP UP Technolab
Groene Dak
OOL 2.0
Extra stagiairs
Technolab Mobiel Algemeen
Muziek Maken

Kostprijs omzet
Open Innovatielab projecten en algemeen
Maken en Ondernemen
Kosten vakantielab
Maaklab en vakantielabs
Leren over Leven 2019
Willie Wortel Wedstrijd 2019
Talent & Toekomst 2018-2019
Master Challenge
Maken en Ondernemen
ToekomstTaal

Kostprijs omzet
Maakplaats071
Kostprijs omzet
Doorbelaste kosten
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Toelichting op de staat van baten en
lasten

Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2020

2019

G) Salarissen en sociale lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

23.680
4.473

38.880
7.395

28.153

46.275

122.225
32.048
735
528

129.492
40.032
14.657
1.035
601
30.198

155.536

216.015

Rentelasten en soortgelijke kosten

(956)

(302)

Per saldo een last / last

(956)

(302)

956

302

Gemiddeld aantal werknemers
Toelichting
Gedurende de gerapporteerde periode was 0,6 (2019: 1,0 fte) werknemer in dienst.
H) Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

I) Financiële baten en lasten

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en bankkosten
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