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Stichting Haagse Chinese School

Bestuursverslag
De Stichting Haagse Chinese School is een non-profit onderwijsorganisatie gevestigd te ‘s-Gravenhage.
De Stichting heeft ten doel:
- het bevorderen van het integratieproces van de Chinese gemeenschap in de Nederlandse samenleving;
- het bevorderen van de culturele uitwisseling tussen het Nederlandse volk en de hier woonachtige
Chinese gemeenschap;
- het verkleinen van de generatiekloof tussen Chinese ouders en hun kinderen;
- al hetgeen dat met vorenstaand rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe in de ruimste zin
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het in stand houden van een school voor onderwijs in de Chinese taal (Mandarijns en Kantonees) en
cultuur;
- Het geven van Nederlandse bijlessen aan Chinese kinderen en hun ouders met taalachterstand.
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt voornamelijk gevormd door:
- bijdragen van (ouders en/of verzorgers van) cursisten;
- donaties
Cursisten dienen zich per schooljaar in te schrijven. Hoewel de intentie van vele cursisten is om de cursus na
afronding van een schooljaar voort te zetten, hebben deze baten van de Stichting in oorsprong een eenmalig
karakter. Donateurs ondersteunen de Stichting geldelijk met een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum
door de donateurscommissie wordt vastgesteld, deze baten hebben een terugkerend karakter.
De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen gehad met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor
de Stichting geresulteerd in een forse daling van de baten. Een groot gedeelte van de lasten, de huur van
lokalen is variabel, is gedaald. Desalniettemin heeft de Stichting het boekjaar 2020 met een negatief
exploitatieresultaat afgesloten. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om
deze situatie het hoofd te bieden. Er is onder andere aandacht besteed aan het ontwikkelen en faciliteren van
online onderwijs. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting
van de activiteiten van de Stichting. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.
Met ingang van 1 januari 2009 is de Stichting Haagse Chinese School door de Belastingdienst erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), het bestuur beoogd deze status te continueren.
Het bestuur samengesteld uit de navolgende leden:
• Kwok Chiu Wan
Voorzitter
• Chi Fai Cheung
Secretaris
• Wai Fong Chan-Yiu Penningmeester
• Jianwei Wang
Bestuurder
• Yuk Sim Wong-Lee
Bestuurder
‘S-GRAVENHAGE, 20 mei 2021
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Balans
Na resultaatbestemming.

Balans
31 december 2020

Vlottende activa

31 december 2019

7.247

16.875

7.247

16.875

Activa

7.247

16.875

Eigen vermogen

6.005

7.880

Overige Reserves

6.005

7.880

Onverdeelde winst

0

0

Kortlopende schulden

1.242

8.995

Passiva

7.247

16.875

Liquide middelen
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten
2020

2019

Baten

25.187

52.620

Brutomarge

25.187

52.620

Totaal kosten

27.061

42.548

728

13.400

24.567

25.161

Algemene kosten

1.766

3.986

Exploitatieresultaat

-1.875

10.072

2020

2019

Exploitatieresultaat

-1.875

10.072

Overige reserve

-1.875

10.072

Huisvestingskosten
Schoolkosten

Resultaatbestemming
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Toelichting op de jaarrekening
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Haagse Chinese School is statutair gevestigd op de Laan van der Kroft 16 te ‘s-Gravenhage, en is
ingeschreven bij het handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 41156522.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit het bieden van onderwijs op het gebied van Chinese
taal en cultuur. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Laan van der Kroft 16 te ‘s-Gravenhage.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de waardering volgens
afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW. Van belang voor het inzicht in het vermogen betreft met name de afwijking in
de waardering van materiële en immateriële vaste activa.

Valuta
De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta
van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de
functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta
van de organisatie.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
De overige reserve is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder
belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting
is opgericht.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit geleverde prestaties en de lasten
over het jaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De lasten worden bepaald
op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten na aftrek van
kortingen en dergelijke, alsmede de baten uit hoofde van giften, subidies, sponsorbijdragen en overige
ontvangsten. Baten en diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten
De lasten (kosten) worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

Liquide middelen

31 december 2020
Liquide middelen
Tegoeden op bankrekeningen

31 december 2019

7.247

16.875

7.247

16.875

Eigen vermogen
31 december 2020
Eigen vermogen
Overige Reserves

31 december 2019

6.005

7.880

6.005

7.880

Verloop overige reserves
31 december 2020
Beginsaldo
Allocatie van het resultaat
Eindsaldo

31 december 2019

7.880

-2.192

-1.875

10.072

6.005

7.880

Kortlopende schulden
31 december 2020

31 december 2019

Kortlopende schulden

1.242

8.995

Overige schulden

1.242

8.995
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Overige schulden
31 december 2020
Overige schulden
Accountantskosten
Huur

31 december 2019

1.242

8.995

242

2.295

1.000

6.700

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met Lucas Onderwijs te Den Haag voor de huur van
enkele lokalen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
2020

2019

25.187

52.620

16.477

32.253

8.710

20.366

0

1

2020

2019

728

13.400

728

13.400

2020

2019

24.567

25.161

22.857

22.019

Websitekosten

141

111

Kantoorbenodigdheden

865

1.076

Boeken

561

1.619

Overige kosten

143

128

2020

2019

1.766

3.986

Accountants- en administratiekosten

426

2.339

Reclame- en advertentiekosten

484

484

Verzekeringen

568

255

Bankkosten

197

254

91

655

Baten
Lesgelden
Donaties
Rentebaten bank

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten
Huur

Schoolkosten

Schoolkosten
Reis- en verblijfkosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Overige algemene kosten

- Jaarrekening 2020 -

Pagina 9

