Augustus 2018
Betreft: informatie ANBI-status stichting GIPS S&L
In dit document treft u de informatie aan die wij als stichting verplicht zijn te
publiceren in het kader van de ANBI-status die GIPS S&L heeft.

Gegevens van de organisatie
Stichting GIPS Spelen & Leren
Akkerheide 64
6463 DB KERKRADE
Tel.: 045-5312058
Mail: info@gips-sl.nl
Website: www.gips-sl.nl
KvK nummer: 41078009
Fiscaal nummer: 808757283

Doelstelling van de organisatie
GIPS S&L heeft als doel de integratie van gehandicapten in de samenleving te
bevorderen. Dit doen wij door kinderen op basisscholen (groep 7 en 8) te laten zien en
ervaren hoe het is te leven met een beperking. Dit gebeurt aan de hand van een
interactieve spelvorm en wordt begeleid door een team van mensen met beperkingen.
Door kinderen op een speelse manier in contact te brengen met gehandicapten en op
een laagdrempelige manier de gelegenheid te geven al hun vragen te stellen, verdwijnt
de schroom en ontstaat een realistisch beeld van gehandicapten.
GIPS S&L biedt ook trainingen voor volwassenen aan. Deze worden afgestemd op de
cursisten (maatwerktrainingen).

Beleidsplan
GIPS S&L stelt beleidsplannen, of zoals wij ze noemen: werkplannen, op voor een
periode van 4 jaar. Deze worden gepubliceerd op de website. Ga hiervoor naar de
website en klik op “Meer weten”. Scroll naar beneden en klik op de link onder het
kopje “Documenten”. Naast de reguliere activiteiten staan hier ook doelstellingen in
beschreven die de verdere ontwikkeling van de organisatie betreffen. De hoofdlijnen
voor 2018-2020 zijn:
• Ontwikkelen van een lesmodule voor leerkrachten over autisme waarbij
gebruik gemaakt wordt van Virtual Reality;
• Mensen in hun kracht zetten, is een project waarbij GIPS mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid biedt hun
werknemersvaardigheden te ontwikkelen.
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•

Doorlopende leerlijn GIPS betreft het uitbreiden van de activiteiten van GIPS
op de basisscholen naar andere groepen dan 7 en 8 waar we thans actief zijn.
• Organisatieontwikkeling GIPS. Om de groeiende organisatie
toekomstbestendig te maken is gekozen om de organisatie anders te
structureren en te weken vanuit het bottom up principe. Taken en
verantwoordelijkheden worden dieper in de organisatie gelegd.
In het werkplan is de planning opgenomen voor de realisatie van bovengenoemde
punten.

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter: dhr. S. Dijkstra
Secretaris: dhr. R. Wit
Penningmeester: vacant

Beloningsbeleid
Het bestuur van stichting GIPS S&L bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen
bezoldiging. Onkosten kunnen gedeclareerd worden conform de declaratieregeling.

Verslag activiteiten
Op onze website staat het jaarverslag gepubliceerd. Ga hiervoor naar de website en
klik op “Meer weten”. Scroll naar beneden en klik op de link onder het kopje
“Documenten”.

Financiële gegevens
Op de volgende pagina’s staan de resultatenrekeningen en balansen van de afgelopen
jaren.
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Financieel meerjarenoverzicht st. GIPS S&L
Resultatenrekening

Kosten

2011

2012

2013

2014

Operationele kosten
Overhead kosten
Overige kosten
Project kosten
Opleidingskosten
Totaal

-100539
-73473
-1863
-2916
0
-178791

-99975
-72137
-583
-3870
-850
-177415

-100459
-82717
-712
-484
-5675
-190047

-111244
-58467
-786
-28474
-3630
-202601

Opbrengsten

2011

2012

2013

2014

Operationele opbrengsten
Overige opbrengsten
Sponsoring
Subsidies
Resultaat
Totaal

51361
20711
4460
108763
-6504
178791

40727
9117
10177
113858
3536
177415

42769
7412
14588
110451
14827
190047
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41775
11048
3136
134011
12630
202600
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2015
-105191
-67471
-481
-23542
0
-196685

2015
45832
11552
8751
133500
-2950
196685

2016
-118613
-71685
-3858
0
-236
-194392

2016
44386
2216
6471
108626
32693
194392

2017
-99532
-71280
-1304
0
-1845
-173961

2017
56580
24653
8110
100813
-16195
173961

Financieel meerjarenoverzicht st. GIPS S&L
Balans

Activa per 31-12

2011

2012

2013

2014

Vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

38.055
96.506
8.275
142.836

23.516
92.567
17.216
133.299

9.785
89.742
19.296
118.823

3.751
137.721
6.000
147.472

Passiva per 31-12

2011

2012

2013

2014

Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Belastingen en premies
Totaal passiva
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-67.101
-71.188
-4.547

-67.101
-56.701
-9.497

-67.101
-48.205
-3.517

-67.101
-74.639
-5.731

-142.836

-133.299

-118.823

-147.471
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2015
12.156
4.655
95.462
112.273

2015
-89.268
-14.955
-5.385
-2.666
-112.273

2016
8.496
15.056
45.955
69.506

2016
-56.917
-13.870
-5.773
-7.054
-83.614

2017
24.306
12.753
70.896
107.956

2017
-78.717
-4.870
-4.631
-3.543
-91.761

Toelichting 2013
Het boekjaar 2013 is financieel een jaar van tegenpolen. Hoewel het aantal scholen
en daarmee de activiteiten van Stichting GIPS Spelen & Leren in dit boekjaar zijn
toegenomen is het jaar toch met een verlies van EUR 14.826,80 afgesloten.
De helft van dit verlies is te verklaren uit de bedrijfsactiviteiten van Stichting GIPS
Spelen & Leren. Allereerst is er in 2013 noodgedwongen een voorziening getroffen
voor dubieuze debiteuren. Uit de administratie is gebleken dat er een aanzienlijk
bedrag aan “oude” facturen open stond en waarvan het onzeker was of dit nog
inbaar was. Een deel van dit bedrag is inderdaad definitief afgeboekt in verband met
verkeerd gefactureerde bedragen en het restant staat op de balans. In 2014 zal de
organisatie anders worden ingericht om dergelijke problemen in de toekomst te
voorkomen.
Op de tweede plaats heeft de toename van het aantal schoolbezoeken geleid tot een
stijging van de variabele kosten (vervoer). Door deze toename bleek de verkoopprijs
van een project onvoldoende om kostendekkend te zijn. De filosofie van de stichting
GIPS S&L is om de kosten voor scholen laag te houden zodat dit geen drempel is om
het project in te kopen. Voor het schooljaar 2014/2015 zal desalniettemin een kleine
prijsstijging worden doorgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre andere
inkomsten te genereren zijn.
Tot slot zijn de inkomsten met betrekking tot dagbesteding en sponsoring wezenlijk
lager dan voorgaande jaren. Door de hoofdsponsor SGL is reeds aangegeven dat in
2014 de sponsoring volledig afgebouwd gaat worden.
De tweede helft van het verlies valt te verklaren uit een tweetal voorzieningen die,
na goedkeuring van de provincie, uit het restant van de provinciale subsidie van
2013 als kosten zijn opgenomen. Naast deze voorziening voor opleidingskosten
management in 2014 en het jubileumfeest in 2015 is er ook een klein deel van de
subsidie 2013 gebruikt om de toename van de vervoerskosten in Noord Limburg te
dekken. Om meer grip op het financiële reilen en zeilen van de stichting te krijgen
zullen de financiële activiteiten in 2014 verder geïntegreerd worden in het
backoffice. Hierdoor krijgt het management meer grip op de financiële situatie en is
het in staat sneller op veranderingen te reageren en beter op de cijfers te sturen.
Toelichting 2014
Het jaar 2014 heeft GIPS S&L met een tekort van €12.470,34 afgesloten. De redenen
voor dit verlies zijn met name het wegvallen van sponsorinkomsten en inkomsten
dagbesteding. De belangrijkste sponsoren van GIPS komen uit de zorg SGL en
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Meander. Deze organisaties worden getroffen door stevige bezuinigingen en hebben
derhalve hun sponsoring afgebouwd. Daar waar voorheen voldoende inkomsten
waren uit dagbesteding voor cliënten van SGL is dit tot een minimum teruggezakt.
Cliënten krijgen geen indicatie meer voor dagbesteding of worden gekort op hun
dagdelen dagbesteding waardoor zij voor GIPS niet meer voor deze vergoeding in
aanmerking komen.
De post reiskosten scholen en overig is hoger aangezien extra activiteiten in Midden
en Noord Limburg gedaan zijn. In Noord Limburg zijn we van één naar twee teams
gegaan.
De post autokosten Ford bevat een rekening van €3.500,- aan opknapkosten. Deze
kosten worden niet als investering afgeschreven, maar zijn dit jaar ten laste van het
resultaat gebracht.
De administratiekosten omvatten kosten van software onderhoud van de planning
(€1.452,--). Hosting op de server wordt nu nog gesponsord. Tevens zijn de kosten
van de salarisadministratie in deze post opgenomen (€564,--).
Kosten cursus/opleiding zijn gefinancierd uit de reservering die daarvoor vanuit 2013
is gedaan.
De post opbrengst overige voorziening zijn de projectsubsidies voor de twee
projecten “MO-facilitair” en “Uit je Stulp met wat Hulp”. Kosten die voor deze
projecten worden gedeclareerd worden uit deze voorziening betaald.
Er is bewust voor gekozen om het tekort niet te financieren vanuit de
exploitatiesubsidie van de provincie. GIPS is van mening dat daarmee inzichtelijk is
waar de financiële knelpunten zitten en dat deze vanuit de reserves aangevuld
dienen te worden. Het is daarmee ook duidelijk hoe groot de inkomstenbehoefte is.
Tevens is dit jaar wederom een minimale prijsverhoging naar scholen doorgevoerd.
GIPS acht het belangrijk dat het project voor scholen laagdrempelig aan te schaffen
is. De prijs mag daarbij geen argument zijn om GIPS niet op school te hebben. Dat er
een bijdrage gevraagd wordt is van belang om ook het wederzijds commitment te
tonen.
Toelichting 2015
In 2013 en 2014 is gereserveerd voor de activiteiten van het jubileumjaar
(symposium en feestelijkheden). Deze reserveringen zijn vrijgevallen in 2015 en
hebben geen effect op het resultaat gehad. Loonkosten en pensioenlasten zijn
gestegen t.o.v. het voorgaande jaar. Dit mede omdat activiteiten en medewerkers
van GIPS T&A bij GIPS S&L zijn ondergebracht. Er moest onvoorzien geïnvesteerd
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worden in een nieuwe website door een breuk met de samenwerking met de
webbouwer. De nieuwe website is tevens gekoppeld met het digitale forum
maatschappelijknetwerklimburg.nl. De autokosten (onderhoud, verzekering) zijn
gestegen met het overnemen van de bussen van SGL. De sponsoropbrengsten laten
een stijging zien t.o.v. 2014 met name door extra inspanningen om meer sponsoring
te krijgen. Het is echter niet gelukt om de weggevallen substantiële sponsoring
volledig en structureel te compenseren. De maatregelen die genomen zijn om de
uitgaven terug te dringen hebben een besparing van 3% opgeleverd. Daarentegen
zijn de inkomsten met 5% gedaald. Het verlies in 2015 bedraagt €2.950,14.
Toelichting 2016
Het verlies is in 2016 verder toegenomen. Het is in 2016 niet gelukt om met extra
activiteiten en de daarbij behorende inkomsten de exploitatie dekkend te krijgen.
Daardoor waren wij genoodzaakt te snijden in de grootste kostenpost, te weten de
loonkosten. Derhalve is de functie van spelontwikkelaar opgeheven en de
betreffende beroepskracht ontslagen. Daarnaast is verder ingezet op
kostenbesparing door regionaler te gaan werken en teams meer
verantwoordelijkheid te geven in de uitvoering van haar taken.
Toelichting 2017
In 2017 is een klein positief resultaat geboekt. Hierdoor is het mogelijk geweest de
algemene reserves aan te vullen. In 2017 zijn naast de inkomsten uit subsidies,
sponsoring en schoolbijdragen ook opbrengsten uit projecten gegenereerd. Door
deze extra activiteiten is het mogelijk geweest om de kosten te dekken. Ook in de
toekomst is het belangrijk opbrengsten vanuit projecten te krijgen.
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