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Balans       31-12-2019   01-01-2019 

ACTIVA        
VASTE ACTIVA      0    0 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
Voorraad brochures & infobladen     3.726    3.933 
Voorraad Handboek voor ouders     5.820    967 
Voorraad Handleiding zorgverlener     2.430    6.685 
Voorraad Borstvoedingswaaier     3.870    2.450 
Voorraad Borstvoeding in beeld     1.400    2.385 
Voorraad overig      991        300         
Voorraad subtotaal       18.237   16.720 
 
Debiteuren        2920   2882 
Divers        -18      556   .      
Vorderingen -debiteuren subtotaal    2.902    3.438 
 
 

Voorschot afdeling verkoop      755    -2.509 
Kas beurzen en infomarkten      100    100 
Lopende rekening      9.454    18.317 
Spaarrekening       83.043   79.601 
Liquide middelen subtotaal     93.352   95.509 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

TOTAAL ACTIVA      114.491   115.667 
 
 
 
PASSIVA  
EIGEN VERMOGEN 
Eigen vermogen       83.166   83.166 
Winstreserves       11.892   10.764 
Resultaat lopend boekjaar      -2.249    1.128   . 
Subtotaal        92.809   95.058 
 
VOORZIENINGEN      22.287   21.287 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
Crediteuren        4    -191 
Overig        -609   - 487  
Kortlopende schulden subtotaal     -605    -678 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

TOTAAL PASSIVA      114.491   115.667 
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Winst en verliesrekening     2019    2018 

Omzet verkopen       48.703   37.892 
Overige inkomsten         8.640   16.949 
TOTAAL OMZET        57.343   54.841 
 
Kostprijs verkopen       21.442   17.628 
Overige inkoopkosten      0          15   
Organisatiekosten       4173   3.976 
Area Council        5.033   5.068 
LLLE/LLLI        1.363   1.807 
Scholing       12.642   10.755 
Afdeling leidstersbegeleiding      268   803 
Afdeling Publicaties       6.344   2.993 
PR & voorlichting       3.952   4.527 
Afdeling verkoop       4.375   6.141 
TOTAAL KOSTEN       59.592   53.713 
 
WINST        -2.249   1.128 
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Toelichting op de jaarrekening 
 
Stichting La Leche League Nederland is een vrijwilligersorganisatie die haar missie uitvoert met 
uitsluitend vrijwilligers, ook wel ‘leidsters’ genoemd.  
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats 
voor gemaakte kosten, zoals gereden kilometers.  
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De leidsters krijgen geen vergoeding. Wel kunnen ze 
kosten declareren als ze die voor een afdeling gemaakt hebben, zoals gereden kilometers.  
 
Er zijn twee mensen, familie van een voormalige leidster, die de website beheren. Zij declareren hun 
uren tegen een vrijwilligersvergoeding.  
 
 
Vaststelling en goedkeuring  
 
Deze jaarrekening is door het bestuur (AC) van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 
vergadering op: xx-xx-xx  
 
Deze jaarrekening is door een vertegenwoordiging van de vrijwilligers (leidsters), de zogeheten 
kascommissie, gecontroleerd op: xx-xx-xx door Miranda Hulsbos en Wencke Dijkman. 
 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 
 
 
Missie en visie van de stichting 
 
De stichting heeft als missie: 
Het bieden van hulp, steun en informatie bij borstvoeding, op basis van gelijkwaardigheid. 
 
De stichting heeft als visie: 
Iedereen heeft toegang tot eenduidige informatie om zo hun persoonlijke borstvoedingsdoel te behalen. 
 
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling - en is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting, www.lalecheleague.nl.  
 

http://www.lalecheleague.nl/
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Toelichting op de balans 
 
Activa 
De activa bestaat uit de voorraad die gewaardeerd is tegen inkoopprijs. Bij overig kunt u denken aan de 
mappen voor de documentatiemap en de leidstersmap en de foleycup.  
 
Het grootste deel van de debiteuren zijn de eigen vrijwilligers van de organisatie, omdat zij op rekening 
mogen kopen en een betalingstermijn van een jaar hebben. Leidsters kopen maar zo’n 2 à 3 keer per 
jaar in en nemen hun inkopen mee naar huis vanaf een scholingsdag om zo verzendkosten te besparen. 
Door voor leidsters een betalingstermijn te hanteren van 1 jaar, proberen we de kosten voor leidsters 
laag te houden, zodat zij een voorraad aan kunnen houden en ouders direct een boek kunnen leveren 
met een cursus of een brochure of een waaier bij een bijeenkomst of huisbezoek. Bestellingen die aan 
het eind van het jaar gedaan werden en pas in het nieuwe jaar betaald werden behoren hier ook toe.  
 
Het voorschot voor de afdeling verkoop is voor de inkoop van postzegels en verzend- en 
verpakkingsmateriaal. Ook de kosten van het verzenden zelf kunnen hiervan betaald worden. Het is 
hoger omdat er nog met een eigen rekening gewerkt is en met twee locaties van de afdeling verkoop.  
 
Passiva 
De winstreserves is de opgetelde winst van de afgelopen jaren. Door de succesvolle 
Borstvoedingswaaier en de Handleiding voor de Zorgverlener is de winstreserve in de afgelopen jaren 
flink gegroeid. De winst is dit jaar negatief omdat er een hoop kosten zijn gemaakt voor publicaties en 
de organisatie, zie ook de toelichting van de winst en verliesrekening hieronder.  
 
Voorzieningen zijn geoormerkte bedragen die gereserveerd staan voor doeleinden als scholing, 
publicaties, apparatuur, ondersteuning groepen en viering van het jubileum. In 2016 werd bijvoorbeeld 
een symposium georganiseerd bij het 40-jarig bestaan van LLL-Nederland en het 60-jarig bestaan van 
LLL-International. Er wordt nu wederom gespaard voor het jubileum in 2021. 
 
Tot zover de kortlopende schulden en de passiva.  



STICHTING LA LECHE LEAGUE NEDERLAND  

7 

 

Toelichting op de winst en verliesrekening 
 
De omzet uit verkopen is fors toegenomen door de uitgave van de herziening van het boek 
Borstvoeding, Handleiding voor de Zorgverlener. Deze editie met bronvermelding kreeg veel PR en had 
een introductiekorting. La Leche League Nederland verkoopt ook nog een boek gericht op ouders en een 
borstvoedingswaaier en vele brochures en pdf-brochures vanuit haar webwinkel. Zie voor het huidige 
aanbod: https://www.lalecheleague.nl/webwinkel 
 
Overige inkomsten verdienen de leidsters door cursussen te geven en daarbij boeken te verkopen, 
bijeenkomsten te organiseren waarvoor zij een bijdrage vragen en doordat ze op huisbezoek gaan en 
daarvoor een bijdrage vragen. Ook krijgt de organisatie soms donaties via de webwinkel als extra bedrag 
bij een bestelling of via https://www.lalecheleague.nl/doneren. Abonnementen, giften en donateurs zijn 
ook onderdeel van deze post.  
 
De overige inkomsten zijn in 2019 gehalveerd. Dit komt door een forse afname in donaties van 9100 
euro naar ongeveer 5500 euro. En de aspirantenbijdrage en leidsterbijdrage die vrijwilligers betaalden in 
2018 à 3735 totaal is afgeschaft voor 2019. De bijdrage voor scholingen die vrijwilligers moesten betalen 
was al eerder afgeschaft.  
 
Onze publicaties worden geschreven en geredigeerd door vrijwilligers (leidsters) die dit volledig 
onbezoldigd doen. De opmaak en illustraties worden verzorgd door oud-vrijwilligers die dit doen tegen 
een gereduceerd tarief. Deze kosten worden geboekt bij de afdeling publicaties. 
 
De kosten van de afdeling publicaties zijn bijna verdubbeld in 2019 ten opzichte van 2018. Dat komt 
voornamelijk door de opmaakkosten die gemaakt zijn voor de publicatie van de nieuwe Handleiding 
voor de Zorgverlener.  
 
De verpakking, verzending, facturatie, klantcontacten en voorraadbeheer wordt gedaan door 
vrijwilligers, die dit geheel onbezoldigd doen. De kosten voor de afdeling verkoop bestaan dan ook 
voornamelijk uit verpakkingsmateriaal, kantoorbenodigdheden zoals printpapier, postzegels en 
verzendkosten. De kostprijs verkopen komt vrijwel volledig door de drukkosten van het 
verkoopmateriaal.  
 
De organisatiekosten bevatten de aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur, de kosten voor de 
postbus en de bankkosten, de kosten voor de financiële administratie waaronder het boekhoudpakket 
en in 2019 is er 404 euro aan ‘Lief & leed’ besteed. 
 
De Area Council is het bestuur van La Leche League Nederland. De kosten die gemaakt worden zijn 
voornamelijk vergaderkosten (denk aan lunch en kilometervergoeding.) In 2018 is begonnen met een 
coachingstraject en dit is in 2019 naar grote tevredenheid afgerond. De vergaderingen verlopen prettig, 
efficiënt en effectief en de algehele sfeer in het bestuur en in de organisatie als geheel is positief. Er is 
de afgelopen jaren dankzij dit traject nieuw elan in de organisatie gekomen. 
 
LLLE/LLLI zijn de Europese en Internationale overkoepelende organisaties van La Leche League waaraan 
LLL-Nederland een bijdrage betaald en meebetaald aan de kosten voor samenkomst en scholing.  
 

https://www.lalecheleague.nl/webwinkel
https://www.lalecheleague.nl/doneren
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Voor de scholingsdagen hoeven de leidsters en aspiranten sinds 2018 niet meer te betalen. Er worden 
per jaar 4 à 5 scholingsdagen en/of La Leche League-dagen georganiseerd waarop de vrijwilligers zich 
kunnen bijscholen en de binding met de organisatie wordt verstevigd. Als de mogelijkheid er is, wordt er 
1 keer per jaar ook een scholingsweekend georganiseerd. Voor de dagen wordt meestal gezocht naar 
een (basis-)school als locatie om de kosten te drukken. De bezoekers nemen zelf de lunch mee en de 
koffie wordt centraal verzorgd.  
 
De afdeling leidsterbegeleiding zorgt dat leidsters of aspiranten gewaardeerd worden met een kleine 
attentie met bijvoorbeeld een jubileum (5 jaar leidsterschap) of bij een nieuwe baby in het gezin. Ook 
ontvangen de vrijwilligers een aantal keer per jaar een bedankje, kaartje of cadeautje als dank voor hun 
inzet en enthousiasme.  
 
De kosten voor PR en voorlichting zijn kosten voor de website en de landelijke telefoon, er is 303 euro 
besteedt aan adverteren en 46 euro voor het deelnemen aan beurzen en infomarkten.  De uitgave van 
‘Mijlpaalkaarten’, kaarten die ouders kunnen aanvragen als ze een borstvoedingsmijlpaal bereikt 
hebben heeft 120 euro gekost. En er is geld gegaan naar de provider voor het versturen van de online 
nieuwsbrief. Daarnaast zijn er een aantal boeken gratis weg gegeven aan tijdschriften die publiceren 
voor zorgverleners en in de Bortsvoedingsraad als PR.  
 
Aangezien de kosten van de afdeling verkoop en publicaties al besproken zijn, eindigt de toelichting hier. 
Indien er nog vragen zijn, kunt u mailen naar penningmeester@lalecheleague.nl. Bedankt voor uw 
interesse.  
 

mailto:penningmeester@lalecheleague.nl

