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Jaarverslag 2012  

 

Dit jaar was het jaar van de oprichting van de Stichting Vrienden van de Ark. Heel veel activiteiten waren 

er dan ook op gericht om de Stichting vorm te geven: doel van de Stichting, statuten, overleg met MR en 

schoolbestuur, en natuurlijk de communicatie richting de ouders en de werving van gelden. 

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Dit jaarverslag betreft dus de periode van 30 

juni 2012 (datum oprichting) tot en met 31 december 2012. 

Doel 
Aanleiding voor het oprichten van de Stichting is gelegen in het feit dat de begroting van basisschool de 

Ark sterk onder druk staat als gevolg van dalende inkomsten (terugtrekkende overheid en daling in het 

aantal leerlingen) en toenemende kosten. 

Als gevolg hiervan komt de onderwijskwaliteit steeds meer onder druk te staan. Zonder aanvullende 

financiële steun zal er moeten worden bezuinigd op onder meer de huidige capaciteit aan 

onderwijsondersteuning en de aanschaf van nieuwe verbeterde onderwijsmethodieken en materialen. 

Het doel van de stichting is daarom het financieel ondersteunen van basisschool de Ark in Heemstede. 

Bijdragen 
Na de oprichting van de Stichting hebben wij alle ouders om een bijdrage gevraagd. Als richtlijn was een 

bedrag van € 100 gegeven.  

In totaal hebben 57 families in 2012 geschonken, plus 1 bedrijf, voor een totaal van  € 8.100,-. De 

schenkingen varieerden van € 50,- tot € 1000,-. Gemiddeld heeft iedere familie ca. € 133,- bijgedragen. 

Tien families hebben via een schenkingsakte geschonken, wat betekent dat we 5 jaar lang hun bijdrage 

zullen ontvangen. De Oranje Nassau groep heeft de school gesponsord voor een bedrag van € 500,-. 

Hoewel we graag hadden gezien dat meer families hadden geschonken, zijn we niet ontevreden over 

het eerste jaar. De ouders zijn (nog) niet gewend dat hun om een bijdrage wordt gevraagd. Ook was er 

enige verwarring ontstaan met de bijdrage aan de Ouderraad (OR), die volkomen losstaat van de 

Stichting. 

Graag willen we hierbij alle ouders hartelijk danken voor hun bijdragen. 

In het begin van het nieuwe schoolseizoen zullen wij weer alle ouders om een bijdrage vragen. Met de 

aangekondigde veranderingen op de school voor volgend jaar, hopen en verwachten wij dat meer 

ouders zullen willen bijdragen aan het behoud van de onderwijskwaliteit op de Ark. 



Stichting Vrienden van R.K. Basisschool de Ark 

Juni 2013   Pagina 2 

Bestedingen en kosten 
Voor wat betreft de besteding van het vermogen is in de statuten vermeld dat de school/directie een 

aanvraag voor financiële steun kan doen bij het bestuur van de Stichting. De kwaliteit van het gevraagde 

wordt getoetst via de Medezeggenschapsraad. 

In dit eerste jaar hebben wij geen geld aan de school overgemaakt om twee redenen: ten eerste willen 

wij voldoende buffer opbouwen om één jaar te kunnen overbruggen. Dit is belangrijk zodat wij vooraf 

toezegging kunnen doen aan personen om gedurende het volgende jaar het onderwijs op de Ark te 

ondersteunen. Voorlopig denken wij dat wij een buffer van ongeveer € 10.000,- dienen aan te houden. 

Ten tweede waren de besprekingen over de bezuinigingen gaande, en wilden wij eerst het resultaat 

afwachten voordat we zouden beslissen over eventuele besteding. 

Zoals in het Scheepsjournaal van juni is te lezen, heeft de Stichting toegezegd dat komend jaar voor 

twee ochtenden in de week een onderwijs-assistente gefinancierd zal worden. Deze ondersteuning is 

noodzakelijk om de onderwijskwaliteit te kunnen blijven handhaven. 

Qua kosten, hebben wij alleen bankkosten gehad ten bedrage van ongeveer € 12,50. 

Het bestuur heeft geen loon of onkostenvergoeding ontvangen. 

Balans en resultatenrekening 

 

Samenvatting 
Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van de oprichting van de Stichting en het opbouwen van een 

reserve. Er hebben 57 gezinnen en 1 bedrijf bijgedragen. In totaal is € 8.100,- aan bijdragen ontvangen. 

Als kosten zijn er alleen bankkosten betaald. Ultimo 2012 stond er € 8087,50 op de bankrekening. 

Volgend jaar zullen de bijdragen aangewend worden om een onderwijsassistente te bekostigen. 

Liquide middelen 8,087.50€      Ouderbijdragen 7,600.00€      

Sponsoring 500.00€         

Totale Activa 8,087.50€      Totale Inkomsten 8,100.00€      

Eigen vermogen (8,087.50)€     Bankkosten (12.50)€          

Totale Uitgaven (8,087.50)€     Totale Uitgaven (12.50)€          

Netto resultaat 8,087.50€  

Balansrekening 2012
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Resultatenrekening 2012


