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A. Balans per 31 december 2019

ACTIVA           31-12-2019

Vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen          10

Liquide middelen          56.985

Totaal activa          56.995

PASSIVA          31-12-2019

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal         55.934

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers        1.047
Overige schulden         14
           1.061

Totaal passiva          56.995

B. Staat van baten en lasten        2019

Baten
Subsidies en donaties lesprogramma       40.000

Lasten
Kosten ontwikkeling lesprogramma       14.199
Personeelskosten         118  
Verkoopkosten          65
Algemene kosten         2.844
Totale lasten          17.226 

Resultaat van baten en lasten        22.774   
  



C. Toelichting financiële verantwoording

Ontwikkeling lesprogramma
In 2019 is Stichting Kromkommer van start gegaan met de ontwikkeling van een lesprogramma voor 
kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool. Door de financiële steun van Rabo StimuleringsfondsXL, 
Stichting Cherry en Stichting Albron wordt dit 3-jarige project mogelijk gemaakt. In 2019 is de eerste 
ontwikkeling ingezet, waarvoor het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht is ingeschakeld. 
De expertise van het Wetenschapsknooppunt op het gebied van onderzoekend leren en de uitgebreide 
kennis en ervaring van Stichting Kromkommer met het overbrengen van het verhaal van kromme groente 
en fruit, maakt dat een uniek en onderscheidend programma kan worden ontwikkeld dat echt aansluit bij 
de beleving van kinderen.

De financiële steun van de betreffende partijen worden in drie jaarlijkse tranches ontvangen in 2019, 2020 
en 2021. De baten die in 2019 zijn ontvangen dienen ook ter dekking van ontwikkelingskosten die begin 
2020 zullen worden gemaakt. De planning was dat in het voorjaar van 2020 de eerste testklassen aan de 
slag zouden gaan met het programma. Ten tijde van het opstellen van deze financiële verantwoording is 
bekend die planning noodgedwongen is opgeschoven vanwege Covid-19. Na de zomervakantie van 2020 
gaan deze testklassen alsnog aan de slag en volgt de verdere implementatie op de eerste 10 scholen van 
Utrecht.
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