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     Judith Oostra (Leidstersbegeleiding) 
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     Ellen Kamman (ID) 

Website:    www.lalecheleague.nl 
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Balans       31-12-2020   01-01-2020 

ACTIVA        
VASTE ACTIVA      0    0 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
Voorraad brochures & infobladen       4.315     3.726 
Voorraad Handboek voor ouders       2.693     5.820 
Voorraad Handleiding zorgverlener       5.457     2.430 
Voorraad Borstvoedingswaaier          852     3.870 
Voorraad Borstvoeding in beeld       4.408     1.400 
Voorraad overig         4.458        991       
Voorraad subtotaal       22.183   18.237 
 
Debiteuren         3.171     2.920 
Divers               0         -18         
Overboeking tussen kassen/banken     1.000             0 
Vorderingen -debiteuren subtotaal     4.171      2.902 
 
 

Voorschot afdeling verkoop         1.000        755 
Kas beurzen en infomarkten             100        100 
Lopende rekening         6.159     9.454 
Spaarrekening        78.068   83.043 
Liquide middelen subtotaal      85.327   93.352 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

TOTAAL ACTIVA      111.681   114.491 
 
 
 
PASSIVA  
EIGEN VERMOGEN 
Eigen vermogen       83.166    83.166 
Winstreserves         9.643     11.892 
Resultaat lopend boekjaar       -1.937     - 2.249    
Subtotaal        90.872    92.809 
 
VOORZIENINGEN      22.287    22.287 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
Crediteuren                0              4 
Bedrijfs creditcard        - 869             0 
Overig          - 609       - 609  
Kortlopende schulden subtotaal               - 1.478        - 605 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

TOTAAL PASSIVA      111.681   114.491 
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Winst en verliesrekening     2020     2019 

Omzet verkopen       50.947   48.703 
Overige inkomsten         7.466     8.640 
TOTAAL OMZET       58.413   57.343 
 
Kostprijs verkopen       33.126   21.442 
Organisatiekosten         3.595     4.173 
Area Council          1.229     5.033 
LLLE/LLLI          2.204     1.363 
Scholing         2.289   12.642 
Afdeling leidstersbegeleiding           510        268 
Afdeling Publicaties         3.194     6.344 
PR & voorlichting         8.741     3.952 
Afdeling verkoop         5.462     4.375 
TOTAAL KOSTEN       60.350   59.592 
 
WINST        -1.937   -2.249 
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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 Wencke Dijkman en kc2. 
 
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 en postzegels.  
 
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. Dit jaar valt 
debiteuren iets hoger uit omdat er een grote bestelling eind december gedaan werd die pas in het 
nieuwe jaar betaald werd.  
 
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 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.  
 
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.  
 
Tot zover de kortlopende schulden en de passiva.  
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Toelichting op de winst en verliesrekening 
 
De omzet uit verkopen is in 2020 wederom hoog geweest door de nieuwe editie van Borstvoeding, 
Handboek voor ouders die we zo inclusief mogelijk hebben herschreven met elkaar. Inclusief, dus voor 
iedereen die meer over borstvoeding wil weten, ongeacht het leesniveau en de identiteit van de lezer. 
Het boek is ook in de lay-out aangepast aan deze tijd met mooie foto’s, een heldere indeling en veel 
ervaringsverhalen. We zijn enorm trots dat we als vrijwilligersorganisatie zo’n prachtig boek aan ouders 
kunnen aanbieden voor een lage prijs (inclusief verzendkosten.) 
Ook is dit jaar een nieuwe editie van het boek Borstvoeding in Beeld uitgekomen, een uitgebreide atlas 
met illustraties rondom borstvoeding. Mede dankzij de introductiekorting en de PR hieromheen vlogen 
de boeken als warme broodjes de webwinkel uit en zijn er nu heel veel zorgverleners die op een 
laagdrempelige manier goede informatie kunnen verschaffen met hulp van dit boek, ongeacht 
bijvoorbeeld de taal die de ouders spreken.  
La Leche League Nederland verkoopt ook nog een boek gericht op zorgverleners 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 2020 licht gedaald, er is minder gedoneerd, er zijn minder cursussen 
geweest en er is dus minder verkocht door leidsters tijdens die cursussen.  
 
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 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 uitverzendkosten en daarnaast uit verzekering van de inventaris, huur van de opslag, 
verpakkingsmateriaal en kantoorbenodigdheden zoals printpapier.  
 
De kostprijs verkopen komt vrijwel volledig door de drukkosten van het verkoopmateriaal. Deze zijn in 
2020 flink gestegen vanwege de gemaakte drukkosten voor het Handboek Borstvoeding voor ouders en 
de Borstvoeding in Beeld. We hebben een flinke oplage besteld, zodat we hopen enige jaren hiermee te 
kunnen doen en onze energie als vrijwilligers enkele jaren vrij te hebben voor andere zaken dan het up-
to-date houden van een boek. 
 
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 2020 is er 672 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.)  

https://www.lalecheleague.nl/webwinkel
https://www.lalecheleague.nl/doneren
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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.  
 
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.  
 
In 2020 heeft het scholingsweekend nog net plaats kunnen vinden in januari, maar daarna werd het 
Europees Symposium dat in maart in Frankfurt zou plaatsvinden helaas afgeblazen door de wereldwijde 
COVID-19 situatie. De scholingsdagen gingen niet door, in plaats daarvan kwamen we online samen. We 
hebben één keer in kleine groepen op verschillende plaatsen in het land een lunch georganiseerd voor 
de vrijwilligers, toen de restaurants open waren.  
 
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, er is opnieuw 303 euro besteedt aan 
adverteren en 831 euro aan het deelnemen aan (online) beurzen en infomarkten. Ook hebben we 
eenmalig een kleine oplage (200 stuks à 534 euro) wasbare mondkapjes laten drukken met het LLL-logo.  
 
In 2020 hebben we een PR & communicatie consultant in de hand genomen om ons te helpen een 
communicatiestrategie op te stellen. We merkten dat we bij veel zaken uitkwamen op dezelfde vragen: 
doen we dit slim? Hoe pakken we dat aan? Werkt dit wel? Dankzij de communicatiestrategie, de social 
media strategie en het onderzoek naar marketingmaterialen dat de consultant voor ons gedaan heeft, 
hebben we nu een veel duidelijker plan in onze manieren van communiceren.  
 
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

