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Stichting Junior IOT
T.a.v. de heer M. van Schagen
Cabeljaustraat 9
1815 GD ALKMAAR

Alkmaar, 3 juni 2021

Geachte heer Van Schagen,
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 Stichting10
Junior IOT
gevestigd aan de Cabeljaustraat 9 te Alkmaar.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

de heer M. van Schagen
de heer T. Bouman
de heer R.C. Weel
de heer J. Jongkees
de heer M.E. van Schagen

Hoogachtend,
Hoofdkantoor

Samensteller: R.C. Weel MSc

IBAN NL57 RABO 0300 5952 39 · BTW NL002065111B50 · KvK 62364294
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Jaarverslag

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting
De jaarrekening van Stichting Junior IOT te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep
geldende standaarden, alsmede het kwaliteitshandboek van CijferMeester. Op grond van deze standaarden wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Junior IOT. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Alkmaar, 3 juni 2021
Hoofdkantoor

Samensteller: R.C. Weel MSc
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Financiële positie
(in euro's)

31-12-2020

31-12-2019

4.061
4.854
8.702
-349

3.672
-

17.268

3.672

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:
Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen
Vorderingen en overlopende activa
Voorraden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-

-

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

17.268

3.672

17.268

3.672

17.268

3.672

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Het werkkapitaal is in 2020 gestegen met € 13.596 ten opzichte van 2019, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

2020
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva
Toename voorraden
Toename vorderingen en overlopende activa
Toename liquide middelen

-349
8.702
4.854
389
13.596

De liquide middelen zijn in 2020 toegenomen met € 389 ten opzichte van 2019, hetgeen nader gespecificeerd wordt in
het kasstroomoverzicht op pagina 20.
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Toelichting bij Jaarverslag 2020
Nu we terugblikken op 2020 zien we een jaar dat in vele vormen anders is verlopen dan verwacht.
Junior IOT was voor Marco de basis om zich niet langer te richten op opdrachten in de IT, maar
volledig de overstap te maken naar technologie workshops en lessenseries. Het achter zich laten van
de comfortabele wereld van ICT opdrachten is een dappere stap; en zeker in dit meer dan
onvoorspelbare jaar.
De keuze om als zzp'er de onderwijsmarkt te bestormen, zal betekenen dat er in korte tijd veel
lesopdrachten, lesbeschijvingen en jaarprogramma's voor de betrokken scholen aan het repertoire
van stichting Junior IOT worden toegevoegd. Nieuwe opdrachten in MBO en PO worden
aangetrokken en de lopende PO opdracht wordt met succes voortgezet.
Voor de stichting is deze aanvulling van online lesmaterialen een belangrijke invulling van de
kerndoelstelling, het inspireren van jongeren om zichzelf de 21e -eeuwse technologievaardigheden
eigen te maken. De inzet van deze lessen op de scholen zorgen in 2020 voor een concrete omzet materialen en gereedschappen worden door de betreffende scholen ingekocht bij stichting Junior
IOT. De groeiende omzet helpt ons de gratis zaterdag inloop in stand te houden, samen met een
aantal andere initiatieven.
De focus op lessen in het PO op basis van onderwijs subsidies lijkt zo te leiden tot een stabiele basis
om een verdere groei te kunnen ondersteunen.

Markt in 2020
De doelgroep van de zaterdaginloop verschuift, de oudere kerngroep wordt aangevuld met jonge PO
en VO leerlingen. We zien een aantal kinderen met een HB achtergrond. We zien dit terug in de
plekken waar we ons programma uitvoeren: PO, met een accent op uitdagen en ontdekken, en
middels het project voor meerkunners nu ook met een snufje HB.
Inkomsten verschuiven van donaties vanuit gemeenten en instituten naar de aanschaf van pakketten
door PO scholen, vanuit de onderwijssubsidies, ter ondersteuning van de lesprogramma's. Op het
MBO zijn onze specifieke lessenseries ingezet als keuzevak; met de bijbehorende aanschaf van
materialen en gereedschappen via de stichting. We zien daarnaast als jonge ANBI stichting een
groeiende aandacht van de goede doelen donaties (welke in 2021 een belangrijke plaats zal gaan
innemen).

Activiteiten in 2020
We zien dat 2020 een raar jaar is geworden, met corona stops en her-starts. Dit heeft ertoe geleid
dat de zaterdag inloop een tijd is gesloten, of een aantal keer in besloten kring heeft plaatsgevonden.
Dit geldt ook voor de andere activiteiten.
Toch hebben de schoolactiviteiten over het algemeen weer doorgang gevonden. In het MBO is
hands-on les op één locatie zelfs omgezet naar remote lessen, waarbij we ons nieuwe Arduino
onderdelenpakket naar de leerlingen hebben gestuurd. Hieruit is nu de Arduino Bag of Fun ontstaan
van Junior IOT.
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In de opkomende corona wave, toen de activiteiten op de scholen stil kwam te liggen, hebben we het
Junior IOT Face Shield ontwikkeld. In dit project hebben we leren opschalen, van 1 naar 100 shields,
doorgroeien naar 1.000 en uiteindelijk naar 10.000 shields. Deze leverden we gratis, of tegen
spontane donatie, aan de zorg waar men deze materialen niet kon verkrijgen. Later hebben we ook
een breder publiek kunnen bedienen, en hebben we hiermee vanuit commerciële partijen een goede
vergoeding kunnen ontvangen.
In de zomervakantie waren voor jeugd veel activiteiten afgelast, omdat organisaties de lange
voorbereidingstrajecten door corona heeft moeten afbreken. Samen met Hal25 ontwikkelden we de
Junior25 - een technologievakantie in Alkmaar. Met losse zindagen en een hele zinweek konden
juniors tegen een kleine bijdrage bij ons aan de slag. We vonden gewoon dat dit nodig was. Deze
investering lijkt zich terug te betalen doordat hiermee ons assortiment is verbreed en verdiept.
Door het jaar heen lukt het ons om een aantal extra activiteiten, workshops en lessen te doen op
onze eigen locatie, en soms elders. Niet alles kan doorgaan door corona. We doen een perspectief
moment met de juniors, en houden een aantal IOT Café's. We staan ook in kleine vorm op de
Eindhoven Maker Faire. We blijven zien hoe belangrijk het is om waar en wanneer mogelijk toch door
te blijven gaan.
Vanuit onze IOT werkplaats met de binnenstadsbewoners ontwikkelen we voor Gemeente Alkmaar
de nieuwe stadssensoren; een project wat we sinds 2016 in eigen beheer in kleine vorm hebben
uitgevoerd. We breiden zo het sensorpark in 2021 uit met 10 stuks omgevingssensoren. Ook in dit
project houden we vast aan onze eigenwijze aanpak: eerst doen en dan vergaderen.

Huisvesting
De mogelijkheden om mee te verhuizen naar 'de Drukkerij' worden steeds kleiner. Kostenplaatje
blijft vaag, maar indicatie is dat de meterprijzen boven de marktwaarde zou kunnen uitkomen. We
voelen ons als maatschappelijk initiatief niet meer aangesloten.
Tegelijk lijkt de herontwikkeling bij Hal25 nog niet in 2021 te zullen beginnen. We blijven nog even op
onze plek. Het voelt als een wat onzekere situatie - waar we inmiddels prima aan gewend zijn.

Kansen en vooruitblik voor 2021 en verder
We blijven nog even op onze plek in Alkmaar. Voor de zekerheid maken we ons extra zichtbaar.
Brutaal zetten we een nieuwe pot gele en zwarte verf klaar om ons logo nog duidelijker te laten zien.
Het lijkt erop dat we de leerkrachten in het onderwijs kunnen enthousiasmeren. Daarom willen we
de leerkrachten nog eens voordoen hoe ze zelf op school met technologie aan de slag kunnen. We
herkennen immers dat er voor ons zelf niet genoeg uren in de week zitten; we willen immers nog
meer kinderen inspireren voor technologie.
We zien dat we aan het veranderen zijn. Het is goed om na te denken over een eventuele
groeidoelstelling. Zullen we komende jaren gaan groeien, verhuizen, écht groot worden, of iets
volledig anders gaan doen? Het antwoord is nog steeds erg afhankelijk van de mensen die bij ons de
activiteiten in gang zetten. Geen idee hoe de komende jaren er uit gaan zien, maar één ding is zeker:
We hebben er zin in!
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Balans per 31 december 2020
ACTIEF
(in euro's)

Toelichting

31 december 2020

31 december 2019

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

-

-

Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Machines en installaties
Inventaris
Transportmiddelen
Niet bedrijfsgebonden activa

-

21
-

-

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

1

Handelsgoederen

8.702

8.702

Vorderingen en overlopende activa

2

Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen

-

3.810
1.044

4.854

-

4.061

3.672

17.617

3.672

3

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Balans per 31 december 2020
PASSIEF
(in euro's)

Toelichting
Eigen vermogen

31 december 2020

31 december 2019

4

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

17.268
-

3.672
17.268

Voorzieningen

3.672
15

Lijfrenteverplichting
Backserviceverplichting
Pensioenvoorziening
Latente belastingen

-

Kortlopende schulden en overlopende
passiva

-

5

Crediteuren

349

349

-

17.617

3.672

Alkmaar, 3 juni 2021

M. van Schagen, voorzitter

T. Bouman, secretaris

R.C. Weel, penningmeester

J. Jongkees

M.E. van Schagen
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Staat van baten en lasten 2020

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

Toelichting
Baten
Mutatie onderhanden werk
Directe lasten

6
7
8

Baten -/- directe lasten
Bijzondere waardeveranderingen
Overige bedrijfskosten:
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

2020

2019

37.074
8.703
-18.135

10.642
-2.850
27.642

7.792

9
2.516
4.443
4.218
509
2.360

350
2.450

707
410
203

Som der exploitatielasten

14.046

4.120

Exploitatieresultaat

13.596

3.672

Resultaat

13.596

3.672

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
Alkmaar, 3 juni 2021

M. van Schagen, voorzitter

T. Bouman, secretaris

R.C. Weel, penningmeester

J. Jongkees

M.E. van Schagen
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Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon
Naam
Stichting Junior IOT
Rechtsvorm
Stichting
Zetel
Alkmaar
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel
75357984
Activiteiten
De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het inspireren van jongeren zichzelf de 21e eeuwse technologievaardigheden eigen te maken in een innoverende, nietschoolse omgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Vestigingsadres
Cabeljaustraat 9
1815 GD Alkmaar
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.
Voorraden
Handelsgoederen
De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een
voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.
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Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

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. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
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.
Mutatie onderhanden werk
De mutatie onderhanden werk betreft de toegerekende waarde aan het onderhanden werk, gebaseerd op bestede
directe kosten inclusief dekkingen, minus de kostprijswaarde van opgeleverde projecten en inclusief getroffen
voorzieningen voor verwachte verliezen op projecten.
Directe lasten
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens
zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen
voorzieningen voor incourante voorraden.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen
worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de operationele kasstroom.
Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan
ook onder de operationele kasstroom worden opgenomen.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de investeringskasstroom, voor
zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019
Aanschafwaarden

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

14
15
18
20
21

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

-

111

-

31-12-2020

31-12-2019

8.702

-

17.405
-8.703

-

8.702

-

Overzicht mutaties 2020
Stand 31 december 2019
Afrondingsverschil
Investeringen
Herwaarderingen
Desinvesteringen
Afgeschreven over
desinvesteringen
Stand 31 december 2020
VLOTTENDE ACTIVA
1) Voorraden
Recapitulatie van de voorraden
Handelsgoederen
Nadere specificatie van de voorraden
Handelsgoederen
Handelsgoederen 9
Voorziening incourantheid handelsgoederen

2) Vorderingen en overlopende activa
Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

3.810
1.044

-

3.810
1.044

-

4.854

-

4.854

-
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren nominaal

31-12-2020

31-12-2019

3.810

-

1.044

-

4.061

3.672

Overlopende activa
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
3) Liquide middelen
Bank 1
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Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA
4) Eigen vermogen
Recapitulatie van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal

31-12-2020

31-12-2019

17.268

3.672

Resultaat over
de periode
2020

Eindkapitaal
op 31-12-2020

13.596

17.268

31-12-2020

31-12-2019

349

-

349

-

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Stichting Junior IOT

Beginkapitaal
op 01-01-2020

Opnames
minus
stortingen 2020

Beginkapitaal
op 01-01-2020

3.672

-

3.672

Opnames
minus
stortingen
2020

-

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva
Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Crediteuren
(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Niet in de balans opgenomen
verplichtingen

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen

Huurverplichting
Er is een huurverplichting voor de huur van het terrein van € 4.175 per jaar.
(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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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

6) Baten
Omzet groep 0
Omzet groep 1
Omzet groep 5
Omzet groep 9

30.109
6.965
-

10.642
-

37.074

10.642

8.703

-

4.695
13.440

2.850
-

18.135

2.850

5.503
7.444
16.265
897

10.642
-

30.109

10.642

6.965

-

4.695
-

2.742
108

4.695

2.850

13.440

-

7) Mutatie onderhanden werk
Mutatie onderhanden werk
8) Directe lasten
Kostprijs van de omzet groep 0
Kostprijs van de omzet groep 1

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen
Omzet groep 0
Sponsorbijdragen
Donaties
Omzet Schoolprojecten
Omzet Workshops

Omzet groep 1
Omzet Divers
Kostprijs van de omzet groep 0
Inkopen
Kostprijs van de omzet groep 0

Kostprijs van de omzet groep 1
Inkopen BUI EU
Gemiddeld aantal werknemers
Toelichting
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Junior IOT
gevestigd te Alkmaar

Stichting Junior IOT
gevestigd te Alkmaar

Toelichting op de staat van baten en
lasten

Toelichting op de staat van baten en
lasten

(in euro's)

2020

2019

9) Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

2.516
4.443
4.218
509
2.360

350
2.450
707
410
203

14.046

4.120

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Junior IOT
gevestigd te Alkmaar

Stichting Junior IOT
gevestigd te Alkmaar

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

(in euro's)

2020

2019

Operationele activiteiten
Resultaat
Vrijval voorzieningen

13.596
-

Cashflow

3.672
13.596

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen en overlopende activa
Mutatie effecten

349
-8.702
-4.854
-

3.672
-

-13.207

Mutatie vlottende middelen
Kasstroom uit operationele activiteiten

389

3.672

389

3.672

Beginstand liquide middelen
Afrondingsverschil

3.672
-

-

Eindstand liquide middelen

4.061

3.672

Mutatie liquide middelen

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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