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1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Learning In a Free Environment
6 3 3 5 8 3 8 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Akersluis 10
0 2 0 3 5 8 6 5 9 0

E-mailadres

info@dsa.life

Website (*)

www.come2life.nl binnenkort dsa.life

RSIN (**)

8 5 5 2 0 2 5 0 6

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. van Soest

Secretaris

E. Gomperts

Penningmeester

D. Foole

Algemeen bestuurslid

C.H. Addison

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft tot doel het vormgeven en faciliteren van tweetalig onderwijs, waarin
mensen deelnemen in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar. Een leergemeenschap waarin de
deeelnemers leren met vrijheid van keuze, elkaar tegemoet te treden met compassie
en conflicten op te lossen op een vreedzame manier en voorts al hetgeen met het
vorenstaande in de ruimste zi daarmee verband houdt of daatoe bevordelrlijk kan zijn.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting faciliteert de Democratische School Amsterdam, DSA.
De DSA werkt volgens een onderwijskundig principe dat we vanuit drie pijlers vorm
geven:
1. Democratisch schoolleven waarbij een student zelf sturing geeft aan het leren
2. Levenverrijkend onderwijs gebaseerd op de GC van Marshall Rosenberg
3. Sociocratie als overlegstructuur waarbij studenten samen met de staf leren beleid
maken.
Een team van zelfstandig ondernemers draagt gedurende het schooljaar zorg voor het
faciliteren van de sociocratische kringenorganisatie, waarbinnen studenten op basis
van bovengenoemde pijlers invulling kunnen geven aan hun eigen leerweg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt inkomsten vanuit ouderbijdragen, giften en fondsen, crowdfunding,
verhuur van het gebouw en blijft op zoek naar andere vormen van inkomen..

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De stichting betaalt uit de inkomsten de huur van het pand, met gerelateerde kosten en
verzekeringskosten, een vergoeding voor de zelfstandig professionals en vakdocenten
en algemene kosten gerelateerd aan de doelstelling, als huishoudelijke kosten,
administratieve kosten, leermiddelen e.d.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://come2life.nl/wp-content/uploads/2022/06/2125-Schoolplan-DSA-2021-2025ANBI-.pdf

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestiuur van de stichting werkt onbezoldigd.
De zelfstandig professionals krijgen een vergoeding die jaarlijks wordt vastgesteld op
basis van de inkomsten, met consent van de schoolkring en de ouderking.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag, link hieronder

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://come2life.nl/wp-content/uploads/2022/06/2021-Jaarvers
lag-LIFE-DEF.docx.pdf

Open
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Balans

3 1 – 0 7 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-07-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-07-2020 (*)

€
€

1.149

4.487

€

+

€

1.149

+
4.487

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-07-2020 (*)

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

50.296

Totaal

€

98.501

48.205

10.282

€

20.822

€

31.104

€
€

60.188

2.615

€
37.164

€

+
€

97.352

€

98.501

24.002

+
€

26.617

€

31.104

+
Totaal

31-07-2021

+

+

Zie jaarrekening: https://come2life.nl/wp-content/uploads/2022/06/2021-Stichting-LIFE-Jaarrekening-.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

201.130

206.569

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som van de overige baten

€

29.666

+
29.666

36.310

€

26

€

36.336

+

+

€

230.796

€

242.905

Personeelskosten

€

107.650

€

121.854

Afschrijvingen

€

3.338

€

3.691

Huisvestingslasten

€

73.387

€

105.521

Overige lasten

€

8.130

€

12.182

Totaal lasten

€

192.505

€

243.248

Saldo financiële baten en lasten

€

-368

€

-387

Resultaat

€

37.923

€

-730

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

37.923

+

€

-730

€
37.923

€

-730

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Zie jaarrekening, link hieronder

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://come2life.nl/wp-content/uploads/2022/06/2021-Stichting-LIFE-Jaarrekening-.
pdf

Open

