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Bestuursverslag 
 
 
1.  Algemeen 
 

Naam, zetel en duur 
Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (verder: Stichting LSTA) is opgericht 
op 28 december 2017 en is gevestigd in Amsterdam. De Stichting is opgericht voor onbepaalde 
tijd. Sinds 1 januari 2018 is Stichting LSTA een juridische entiteit en geen programma meer van 
Stichting Het R.C. Maagdenhuis.  
 
In 2015 werd de naam van het LSTA aangepast van Landelijk Steunpunt Thuisadministratie 
naar Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie. Sinds 2021 gebruikt het LSTA eigenlijk 
alleen nog maar de afkorting en is deze ook geregistreerd bij de KvK. De aandacht en inzet 
veranderde: van vragen van hulpvragers, vrijwilligers en coördinatoren naar het versterken van 
diensten thuisadministratie van lokale organisaties in verschillende gemeenten en daarmee richt 
het LSTA zich voornamelijk op de coördinatoren.  
 
Doelstelling 
Het doel van Stichting LSTA is volgens de statuten het bijdragen aan een effectieve 
ondersteuning, van een goede kwaliteit, aan hulpvragers met administratieve en/of financiële 
problemen en het daartoe ondersteunen van lokale organisaties, die geschoolde vrijwilligers 
inzetten, mogelijk gemaakt door gemeenten en/of financiers, en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords. 
 
Stichting LSTA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
• het ondersteunen van lokale organisaties; 
• het behartigen van belangen van lokale organisaties in het bijzonder de coördinatoren; 
• het uitvoeren van onderzoek en verspreiden van kennis; 
• het organiseren van activiteiten; 
• het ontwikkelen van instrumenten en trainingen voor en met andere landelijke lokale      

organisaties en zo nodig het geven van trainingen; 
• al datgene te doen of te verrichten dat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig 

en wenselijk wordt geacht in het belang van de stichting. 
 
Het vermogen van Stichting LSTA bestaat uit bijdragen, donaties, schenkingen, erfstellingen, 
legaten, subsidies en alle andere verkrijgingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Statutaire voorschriften 
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een 
balans en een staat van baten en lasten op. Het bestuur dient een registeraccountant te 
benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. De accountant 
brengt verslag uit van zijn onderzoek aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek 
weer in een verklaring omtrent de getrouwheid. 
 
In overeenstemming met de statuten valt het boekjaar samen met het kalenderjaar. 
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Fiscale zaken 
 
Omzetbelasting 
De stichting wordt vanaf 1 oktober 2021 deels beschouwd als belastingplichtige voor de 
omzetbelasting. 
 
Vennootschapsbelasting 
De stichting wordt niet beschouwd als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. 
 
ANBI-status 
Stichting LSTA heeft bericht van de Belastingdienst ontvangen dat zij wordt beschouwd als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
 
Administratieve zaken 
 
In opdracht van het bestuur is de jaarrekening 2021 opgesteld door Jac's den Boer & Vink bv, 
bedrijfseconomisch adviesbureau voor non-profitorganisaties. Het bestuur keurt de jaarrekening 
goed en stelt deze vast. 
 
De jaarrekening 2021 bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het 
kasstroomoverzicht, de grondslagen van waardering en resultaatbepaling en de toelichtingen 
op de balans en de staat van baten en lasten. Aan Lentink De Jonge Accountants & 
Belastingadviseurs is opdracht gegeven tot controle van de jaarrekening. De controleverklaring 
van de onafhankelijk accountant inzake deze controle is opgenomen onder de Overige 
gegevens. 
 
 
2.  De maatschappelijke vraag 

Het aantal hulpvragers thuisadministratie groeide de afgelopen jaren van ruim 25.000 in 2013 
tot meer dan 42.000 hulpvragers in 2018. Ten opzichte van 2013 is dat een toename van meer 
dan 65%. Vanaf 2016 lijkt het aantal hulpvragers wat te ‘stabiliseren’ (De Smet & Van 
Middendorp, 2019).1 Corona heeft tot op heden nog niet voor een grote stijging gezorgd. Wel 
zien we de problemen toenemen en wordt in de aankomende jaren een stijging verwacht.  Het 
aantal thuisadministratievrijwilligers groeide tussen 2013 en 2018 van ruim 7.500 tot meer dan 
13.000 vrijwilligers. De duur van de ondersteuning varieert van enkele weken tot jaren. Ook de 
intensiteit van de ondersteuning verschilt, van een wekelijks bezoek tot maandelijks of 
incidenteel contact. 

Lokale organisaties geven aan meer hulpvragers te ondersteunen met complexe problematiek. 
Het vergt meer tijd, inzet en deskundigheid van coördinatoren en vrijwilligers om hulpvragers 
goed te ondersteunen. Noodzakelijk daarvoor is het duidelijk krijgen van de grenzen van de 
ondersteuning (wat is des vrijwilliger en wat des beroepskracht), voor zowel de eigen organisatie 
als de andere organisaties in de keten. 

 

1De Smet, E. & Van Middendorp, J.G. (2019). Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële 
problemen. Overkoepelend beeld van lokale organisaties in Nederland. Amsterdam: Landelijk Stimuleringsnetwerk 
Thuisadministratie. 
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Door decentralisaties en veranderingen in wet- en regelgeving krijgen vrijwilligers steeds vaker 
te maken met hulpvragers met grote financiële problemen die (nog) niet geholpen worden in 
een schuldregeling, mensen met (chronische) geldstress en psychische problemen of mensen 
die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet of minder leerbaar zijn en 
langdurige ondersteuning nodig hebben. Vrijwilligers en coördinatoren lopen tegen de grenzen 
van de ondersteuning aan, in de afstemming en samenwerking met gemeente en beroeps-
krachten (Van Middendorp, Gesthuizen, & Van Geuns, 2017). 2 

Van lokale organisaties die vrijwilligers inzetten en van de coördinatoren die deze vrijwilligers 
aansturen en begeleiden, wordt veel gevraagd op het gebied van werving, toerusting en inzet 
van vrijwilligers op verschillende terreinen en voor verschillende doelgroepen. 

Het ondersteunen van mensen met administratieve dan wel financiële problemen is geen 
eenvoudige klus. Vrijwilligers moeten praktische kennis hebben van budgetteren en 
administreren en op de hoogte zijn van inkomensondersteunende voorzieningen, de sociale 
kaart, landelijke en lokale wet- en regelgeving. Aan de andere kant wordt van vrijwilligers 
gevraagd om zo min mogelijk taken over te nemen en om hulpvragers te coachen naar 
financiële redzaamheid en (dus het stimuleren van) gedragsverandering. Het motiveren en 
stimuleren van hulpvragers en het sturen van hulpvragers in het aandragen van eigen 
oplossingen is daarbij het uitgangspunt. 

Het LSTA ondersteunt lokale organisaties met een dienst thuisadministratie door middel van het 
geven van informatie en advies, verzamelen, vertalen en delen van kennis en organiseren van 
trainingen voor coördinatoren en vrijwilligers. Het LSTA is onafhankelijk. Door optimale 
ondersteuning aan coördinatoren en hun vrijwilligers wordt toegewerkt naar meer financiële 
(zelf)redzaamheid van hulpvragers. 
 
 
3.  Activiteiten 2021  

Het LSTA richt zich in de ondersteuning van lokale organisaties met een dienst thuisadmini-
stratie primair op de 195 lokale organisaties die niet onder een landelijke koepelorganisatie 
vallen. Daarnaast hebben ook afdelingen van Humanitas en SchuldHulpMaatje, die wel een 
eigen landelijke koepel hebben, toegang tot de dienstverlening van het LSTA.  

Het LSTA behartigt als onafhankelijke, landelijke partij de belangen van hulpvragers, vrijwilligers 
en coördinatoren van lokale organisaties met een dienst Thuisadministratie. Dit doet het LSTA 
door zich voornamelijk te richten op de coördinatoren en via hen de vrijwilligers en hulpvragers 
te bedienen.  

Lokale coördinatoren geven aan veel steun te vinden bij het LSTA. Via het LSTA kunnen zij -
vaak ‘eenpitters’- ook bij elkaar terecht voor onder andere reflectie op aanpak, grenzen, lokale 
samenwerking, deskundigheidsbevordering en meten/onderbouwen van resultaten. 

 

 

 

2Van Middendorp, J., Gesthuizen, M. & Van Geuns, R. (2017). Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma’s van 
coördinatoren die vrijwilligers aansturen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26(1), 23-46. 
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Het doel van Stichting LSTA is: “Het bijdragen aan een effectieve ondersteuning, van een goede 
kwaliteit, aan hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen en het daartoe 
ondersteunen van lokale organisaties, die geschoolde vrijwilligers inzetten, mogelijk gemaakt 
door gemeenten en/of financiers.” Het LSTA heeft een werkplan voor 2020 en 2021 (verlengd 
naar 2022) waarin het doel voor die periode is omschreven als ‘bevorderen van deskundigheid 
van coördinatoren en vrijwilligers, door het ophalen, vertalen en delen van (in de praktijk en 
wetenschappelijk bewezen) effectieve methoden; bestanddelen; instrumenten; kennis en 
nieuwe inzichten op een toegankelijke manier (kort en bondig en met goede vormgeving).’  

 
Het werkplan omvat 3 hoofdthema’s 

1.  Belangenbehartiging en samenwerking 

Samenwerking AVS 
In 2018 ontstond op initiatief van het Ministerie van SZW, de Vrijwilligersalliantie rond vrijwillige 
financiële en schulddienstverlening, een samenwerking van Humanitas, SchuldHulpMaatje, 
Leger des Heils, IOT, SMN en het LSTA. Een onderdeel van deze samenwerking was de 
ontwikkeling van 5 pilots gericht op verduurzaming van de inzet van vrijwilligers. Per eind maart 
2019 zijn deze pilots en de Vrijwilligersalliantie afgerond. Dit resulteerde ook in een werkboek 
met handvatten voor hoe beter samen te werken en een gids voor bestuurders overhandigd aan 
de staatssecretaris Van Ark. 
Inmiddels heeft de samenwerking geleid tot de oprichting van de Stichting AVS. Er is een 
ambitieus tweejarig programma ontwikkeld, dat wederom gefinancierd wordt door het Ministerie 
van SZW. Het LSTA neemt actief deel aan deze samenwerking door het versterken van de 
samenhang tussen de deelplannen (intermediair Hille Hoogland), door uitvoering van het 
deelplan Sturen op Zelfsturing (gehele team) en door bestuurlijke deelname (Tamara Madern is 
voorzitter van het bestuur van de AVS). In 2021 was het LSTA de verbinding naar de lokale 
organisaties en heeft het LSTA aan de volgende deelplannen een bijdrage geleverd: 
- uitbreiden en versterken 
- verbeteren lokale samenwerking 
- toeleiding 
- kwaliteit en opleiding 
- ICT 
 
Daarnaast heeft het LSTA bijgedragen aan een extra impuls rondom doelgroepen die extra 
getroffen zijn door de coronamaatregelen. Er zijn onder andere trainingen en materialen voor 
hulp aan jongeren, flexwerkers en zzp-ers ontwikkeld. Er is ook een e-learning met betrekking 
tot cultuur-sensitief werken ontwikkeld. De intermediair vanuit het LSTA heeft deelgenomen aan 
diverse werkgroepen in relatie tot de ontwikkeling van deze materialen. 
De bijdrage van het LSTA was zowel op landelijk niveau, in diverse werkgroepen, als op lokaal 
niveau in het verbinden en betrekken van de 185 lokale organisaties bij de activiteiten van de 
AVS. 

Ondersteuning 
Coördinatoren kunnen het LSTA mailen en bellen met vragen. Deze helpdeskfunctie heeft het 
LSTA ook in 2021 vervuld. Het LSTA tracht vragen te verzamelen en voor een grotere groep 
openbaar te maken.   

  



5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Deskundigheidsbevordering 

Door de coronamaatregelen konden veel fysieke trainingen niet doorgaan. Het LSTA heeft waar 
mogelijk getracht deze online te verzorgen.  

Deskundigheidsbevordering: Sturen Op Zelfsturing 
Binnen dit onderdeel richtte het LSTA zich op deskundigheidsbevordering op het gebied van 
Sturen Op Zelfsturing en het delen van kennis, met lokale organisaties die vrijwilligers inzetten 
bij mensen met financiële problemen en ook voor de partners binnen de AVS. De volgende 
activiteiten zijn gedaan: 
• Masteropleiding Sturen Op Zelfsturing (opleiding tot coach  
• Master Werken met Groepen (opleiding voor de coaches)  
• 3 basistrainingen Sturen Op Zelfsturing voor coördinatoren  
• 3 terugkombijeenkomsten voor getrainde coördinatoren 
• 2 terugkomdagen coachingspool 

 
 
Deskundigheidsbevordering: inspiratiebijeenkomsten Sturen Op Zelfsturing 
Het LSTA organiseert inspiratiebijeenkomsten, workshops en oefensessies voor vrijwilligers van 
lokale organisaties in relatie tot het ‘Sturen op Zelfsturing’ gedachtegoed. Zo bevordert Het 
LSTA de kwaliteit van de begeleiding door vrijwilligers door effectievere gesprekken. In 2021 
waren er 15 van deze sessies. De sessies worden verzorgd door de leden van de coachings-
pool.  
 
Om de Basistraining Sturen Op Zelfsturing voor coördinatoren te borgen zijn er 3 coaches 
opgeleid door de senior trainer. En er is een lightversie ontwikkeld van het trainingsprogramma 
(3 dagen), waarvan in het najaar een pilot is uitgevoerd.    

 
 

Deskundigheidsbevordering: jongeren, flexwerkers en zzp’ers in de AVS 
Deze onderdelen werden getrokken door Humanitas en SchuldHulpMaatje binnen de AVS. Het 
LSTA heeft actief input geleverd en meegedacht over de inhoud van de e-learnings ter 
ondersteuning van jongeren; flexwerkers en over cultuur-sensitief handelen. Ook hebben we 
meegedacht rondom de ZZP-aanpak. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de verspreiding 
van de opgeleverde materialen. 

 
Deskundigheidsbevordering: Basistraining Coördinatorschap Geldzaken 
Het LSTA organiseert voor coördinatoren van vrijwilligers voor hulp bij geldzaken een 
Basistraining in samenwerking met Humanitas en Nibud. Het is een blended programma met 2 
fysieke bijeenkomsten. De training is drie keer uitgevoerd in 2021 in verschillende regio’s.    
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3.  Kennisdeling en -verspreiding 
 
Kennisbank, Academie en communicatieplan 
In 2021 is er een nieuw strategisch communicatieplan geschreven en een nieuwe website 
ontwikkeld met een kennisbank met drie categorieën informatie: ‘Over de Hulpvrager’, ‘Over de 
Vrijwilliger’ en ‘Over de Organisatie’. Het aanbod van trainingen en gratis e-learnings voor 
coördinatoren en vrijwilligers is overzichtelijk geplaatst in de Academie.  
 
Zowel in 2020 als in 2021 hebben we ook ingezet op meer bereik van de achterban door onze 
nieuwsbrieven en inzet van sociale media. Door middel van interviews met coördinatoren, 
coaches en andere relaties zijn verhalen uit de praktijk gedeeld. Vanaf de zomer is een 
campagne uitgevoerd om het bereik te vergroten. Er is een contentkalender gemaakt en er zijn 
meerdere berichten per week gedeeld om kennis, een verhaal uit de praktijk of andere relevante 
informatie voor de coördinatoren te delen. De LinkedInpagina is daartoe het belangrijkste kanaal 
geweest om kennis te delen.   
 
Daarnaast hebben we veel teksten uit de Handreiking Thuisadministratie van het LSTA 
herschreven zodat ze beter vindbaar en leesbaar zijn. Ook zijn er verschillende webinars 
gepland om kennis en praktijkervaringen te delen. Bij het AVS-programmateam zijn diverse 
bevindingen gedeeld uit het twee jarige onderzoek in relatie tot dilemma’s van coördinatoren en 
de trends. Dezelfde trends en ontwikkelingen zijn gedeeld bij een regionaal overleg van 
Humanitas-coördinatoren.  
 
Ten slotte is er een programma opgezet om binnen het netwerk van coördinatoren kennis en 
ervaringen te kunnen delen met elkaar.    
In 2021 is het eerste webinar uitgevoerd over het thema Vroegsignalering met spreker Martijn 
Schut. Ook is er een presentatie en groepssessie geweest met Humanitas in de regio Noord-
West. Hiernaast zijn twee webinars voorbereid om uit te voeren in 2022 over ‘Nazorg’ en over 
het thema Binden (van vrijwilligers) en Vinden (van hulpvragers) in samenwerking met Nibud.  
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4.  Financiering 
 
Het LSTA ontvangt financiering van verschillende fondsen: 
• Subsidie SZW via Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp / AVS 
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms 
• Rabobank Foundation  
• Stichting Dioraphte 
• Het Oranje Fonds 
 
 
5.  Toekomst 

 
In 2020, 2021 en 2022 richt het LSTA zich op 4 gebieden die alle onderdeel zijn van 
‘deskundigheidsbevordering’, namelijk ‘Uitrol Sturen op Zelfsturing, ‘Borging Sturen op 
Zelfsturing’, ‘Groepsondersteuning’, en ‘Kennisbundeling en deling’.  In 2020 en 2021 is al een 
groot deel gedaan. In 2022 wordt dit afgerond. De dekking is inmiddels rond.  
In 2022 gaat het LSTA ook aan de slag met het borgen van haar activiteiten. Het LSTA heeft 
besloten om te stoppen met het LSTA in de huidige vorm (losse stichting). Het LSTA ziet geen 
mogelijkheden om langdurige bekostiging voor haar activiteiten als kleine stichting te kunnen 
borgen. In 2022 wordt gezocht naar mogelijke samenwerking of overhevelen van taken naar 
andere organisaties.  
 
 
6.  Bestuur en medewerkers 
 
Per 31 december 2021 was het bestuur van Stichting LSTA als volgt geconstitueerd:  
- mevrouw T.E (Tamara) Madern, voorzitter 
- de heer A.C.S.M. (Alexander) Borst, secretaris 
- de heer M. (Martijn) Schut, lid 
- de heer T.W.M. (Tom) van Meeuwen, lid 
- de heer D.J. (Dick) van Maanen, lid 
- vacature penningmeester 
 
Er is acht keer vergaderd. 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Medewerkers in 2021: 
- Gijs Haanschoten (programmamanager) 
- Hille Hoogland (programmamanager) 
- Eline de Smet (oproepkracht, t/m 31 januari) 
- Geert Jan van der Veen (projectondersteuner, van 1 februari t/m 31 oktober) 
- Francis van de Wiel (secretariaat, vanaf 7 juni) 
 
   



7.  Exploitatie 2021

Realisatie Begroot
Bedragen x € 1.000 2021 2021

BATEN 230,7 271,2

LASTEN

Projectkosten 85,1 94,0
Personeelskosten 152,4
Kantoor- en algemene kosten 36,3

Totaal lasten 273,7 271,2

Saldo van baten en lasten -43,0 0,0

Resultaatverdeling:
- Eigen vermogen -43,0 0,0

Totaal -43,0 0,0

Amsterdam, 30 juni 2022

Tamara Madern, voorzitter    Alexander Borst, secretaris / 
waarnemend penningmeester

Martijn Schut, lid Tom van Meeuwen, lid

Dick van Maanen, lid

177,2

8

Het totaal van de baten (k€ 231) is circa k€ 41 lager dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt door de verminderde uitvoeringscapaciteit en verminderde vraag uit het veld
vanwege COVID-19, waardoor de bijdragen lager uitgevallen zijn.
Het totaal van de lasten (k€ 274) is circa k€ 3 hoger dan begroot.
Het negatieve saldo van baten en lasten ad -/- k€ 43 wordt onttrokken van het eigen
vermogen. Het eigen vermogen dient ter dekking van toekomstige schommelingen in baten
en lasten.



A.  Balans per 31 december 2021 (na bestemming resultaat)

Ref. 31-12-2021 31-12-2020

€ €

ACTIVA

1. Vorderingen op korte termijn 56.210 122.291

2. Liquide middelen 35.243 82.784

Totaal activa 91.453 205.075

PASSIVA

3. Continuïteitsreserve 9.500 52.540

4. Schulden op korte termijn 81.953 152.535

Totaal passiva 91.453 205.075

9



B.  Staat van baten en lasten 2021

Realisatie Begroot Realisatie
Ref. 2021 2021 2020

€ € €
BATEN

5. Baten 230.692 271.220 280.055

Totaal baten 230.692 271.220 280.055

LASTEN

6. Projectkosten 85.053 94.030 55.881
7. Personele kosten 152.368 143.986
8. Huisvesting, kantoor- en algemene kosten 36.311 30.663

Totaal lasten 273.732 271.220 230.530

Saldo van baten en lasten -43.040 0 49.525

Resultaatverdeling:
- Continuïteitsreserve -43.040 0 49.525

Totaal -43.040 0 49.525

10

177.190



C.  Kasstroomoverzicht

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -43.040 49.525

-43.040 49.525

Mutaties in werkkapitaal:
- kortlopende vorderingen 66.081 68.693
- mutatie voorzieningen 0 0
- kortlopende schulden -70.582 -55.127

Totaal mutaties in werkkapitaal -4.501 13.566

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -47.541 63.091

Mutatie geldmiddelen -47.541 63.091

Beginsaldo geldmiddelen 82.784 19.693
Eindsaldo geldmiddelen 35.243 82.784

Mutatie geldmiddelen -47.541 63.091

2021 2020

11



D.  Waarderingsgrondslagen

12

1. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

1.1 Algemeen

De jaarrekening 2021 is, onder andere, opgesteld conform de 'Richtlijn verslaggeving voor
Kleine Organisaties Zonder Winststreven' (Richtlijn C1). De jaarrekening is opgesteld op
basis van geformuleerde waarderingsgrondslagen die betrekking hebben op de jaarrekening
als geheel. De in de balans opgenomen activa en passiva zijn tegen nominale waarde
opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan het bedrag dat te zijner tijd bij de
afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald. In de balans en de
staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de
toelichting. Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van het 'going concern'
principe.

1.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van vorig jaar.

1.3 Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's. Dit is zowel de functionele valuta als de presentatie-
valuta van Stichting LSTA.

1.4 Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien een voorziening voor
oninbaarheid gevormd dient te worden, dan wordt dit in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

1.5  Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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1.6 Eigen vermogen

Alle vermogensmutaties worden via de staat van baten en lasten verantwoord.

1.7 Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een
looptijd korter dan een jaar.

2. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders vermeld, de aan het boekjaar
toe te rekenen baten en lasten opgenomen. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat
van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt
gehouden met aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of
worden ontvangen, dan wel betaald.

3. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in
vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers op beginbalansdatum. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.

4.  Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming.



E.  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €
1. Vorderingen op korte termijn

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp 51.741 5.407
Vooruitbetaalde bedragen 3.125 0
Debiteuren 992 0
Omzetbelasting 352 0
Stichting Het R.C. Maagdenhuis 0 43.728
Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms 0 43.728
Stichting Dioraphte 0 24.428
Nationaal Ouderenfonds via Het R.C. Maagdenhuis 0 5.000

Totaal vorderingen op korte termijn 56.210 122.291

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank rekening-courant 35.243 82.784

Totaal liquide middelen 35.243 82.784

3. Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari 52.540 3.015
Mutatie uit hoofde van resultaat -43.040 49.525

Saldo per 31 december 9.500 52.540
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De liquide middelen zijn direct opeisbaar.



31-12-2021 31-12-2020

€ €

4. Schulden op korte termijn

Rekening-courant Stichting Het R.C. Maagdenhuis 52.434 134.889
Loonheffingen 6.105 6.231
Accountantskosten 5.200 4.900
Crediteuren 5.142 0
Vakantiedagen 4.999 0
Vakantiegeld 3.986 2.551
Stichting Dioraphte 3.472 0
Vooruit ontvangen bedragen 520 0
Pensioenpremie 95 1.785
Overige schulden 0 2.179

Totaal schulden op korte termijn 81.953 152.535

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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Op 8 juni 2020 heeft Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano's Steun des
Ouderdoms aan LSTA een bijdrage toegezegd van € 89.833. Hiervan is in 2020 € 40.000
ontvangen.

Op 20 maart 2019 heeft LSTA een garantieverklaring afgegeven aan Stichting Alliantie
Vrijwillige Schuldhulp (AVS) ad € 53.306. AVS ontvangt subsidie van het ministerie van
Sociale Zaken. Deze subsidie wordt onderverdeeld onder diverse partners, waaronder
LSTA. Op het moment dat AVS niet aan alle subsidie-eisen van het ministerie kan voldoen,
staan de partners garant.

Het rekening-courantsaldo van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis (RCM) per 31 december
2020 is in 2021 gesaldeerd met de per 31 december 2020 te vorderen projectbijdrage van
RCM (2017/473S) ad € 92.456.
In 2021 heeft RCM de door LSTA te betalen huur 2021 ad € 10.000 in rekening gebracht via
de rekening-courant.



F.  Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie Begroot Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
BATEN

5. Baten

Subsidies en giften
Stichting Rabobank Foundation 60.000 0 40.000
Stichting Het Oranje Fonds 40.000 0 17.831
Stichting Het R.C. Maagdenhuis 0 33.000 40.000
Stichting Dioraphte 0 0 24.428
Stichting Adessium 0 0 16.667
Nog te verwerken subsidies en bijdragen 0 238.220 0

Totaal subsidies en giften 100.000 271.220 138.926

Bijdragen
Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp:
- interne coördinatie 86.250 0 86.905
- bijdragen trainingen 25.080 0 50.160
- bijdrage Masterclass 12.604 0 0
Vereniging SchuldHulpMaatje 0 0 2.378
Overigen 0 0 1.686

Totaal bijdragen 123.934 0 141.129

Trainingen/workshops 6.758 0 0

Totaal baten 230.692 271.220 280.055

 

LASTEN

6. Projectkosen

Kosten projecten 85.053 85.030 40.693
Opleidingsprogramma 0 0 12.500
Ontwikkelen praktijkboek 0 9.000 2.688

Totaal projectkosten 85.053 94.030 55.881
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Realisatie Begroot Realisatie
2021 2020 2020

€ € €

7. Personele kosten

Personeelskosten

Brutosalarissen (inclusief vakantiegeld en
  eindejaarsuitkering) 110.065 110.951
Sociale lasten 21.568 20.321
Pensioenlasten 10.682 8.157
Vakantiedagen 3.519 0
Ziekteverzuimverzekering 3.668 3.717
Communicatiemedewerker (extern) 2.288 0
Uitkering ziekengeld UWV -1.225 -4.193
Overige personele kosten 1.803 2.581

Totaal personeelskosten 152.368 141.534

Overige personele kosten

Personeel Stichting Het R.C. Maagdenhuis 0 2.452

Totaal personele kosten 152.368 143.986

8. Huisvesting, kantoor- en algemene kosten

Kosten administratie en advies 10.582 5.343
Huisvestingskosten 10.010 10.075
Automatiseringskosten 6.134 4.247
Accountantskosten 5.493 6.480
Kantoormiddelen 1.697 2.166
Verzekeringen 1.426 1.097
Bankkosten 297 276
Reis- en verblijfkosten 287 678
Telefoonkosten 275 150
Bestuurskosten 110 151

Totaal huisvesting, kantoor- en 
algemene kosten 36.311 30.663

Totaal personele kosten, huisvesting,
kantoor- en algemene kosten 188.679 177.190 174.649
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Ultimo 2021 waren er 3 werknemers in dienst, 1,8 fte vertegenwoordigend. Gemiddeld was
het aantal fte over 2021 1,9 (2020: 1,7 fte).



G.  Overige gegevens

Vaststelling

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Het bestuur heeft de jaarrekening 2021 van Stichting LSTA vastgesteld.

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de
jaarrekening.



 

 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

A. Verklaring over de financiële jaarstukken en haar toelichtingen en de hierin opgenomen
jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk
Thuisadministratie te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk
Thuisadministratie per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de
'Richtlijn voor de verslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven' (Richtlijn Rjk C1).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie zoals vereist de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
· het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
· met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
· alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties

zonder winststreven vereist is

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.



 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
· het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;



 

 

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;

· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Harderwijk, 1 juli 2022

Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs
A. Koetsier RA
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