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Na het eerste (korte) oprichtingsjaar, is dit het eerste volledige jaar van de Stichting Vrienden van de 

Ark. De activiteiten zijn in een rustiger vaarwater gekomen, en de focus heeft gelegen op het 

verstrekken van meer informatie. 

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 
Ieder jaar vragen wij alle ouders om een bijdrage. Als richtlijn is een bedrag van € 100 per gezin gegeven.  

In totaal hebben 56 families geschonken (versus 58 in 2012), voor een totaal van €5.950,-. Dit is 

beduidend minder dan 2012 (€ 8.250,-). Dit komt onder andere doordat er in 2012 twee grote 

schenkingen gedaan zijn. De schenkingen dit jaar varieerden van € 50,- tot € 400,-. Gemiddeld heeft 

iedere familie ca. €106,- bijgedragen (versus € 133,- in 2012). 

We hadden graag gezien dat meer families hadden geschonken. Aan de ene kant begrijpen we dat de 

koopkracht van families steeds verder aangetast wordt, en dat er steeds meer bijdragen worden 

gevraagd. Aan de andere kant willen we de onderwijskwaliteit behouden voor onze kinderen. De 

bijdragen van afgelopen jaar zijn helaas niet voldoende om de onderwijsondersteuning volledig te 

financieren. 

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.  
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Bestedingen en kosten 
Voor wat betreft de beteding 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 de gevraagde 

financiële steun wordt getoetst via de Medezeggenschapsraad. 

Hierbij een cijfermatig overzicht van de bestedingen en kosten: 

 

Opmerkingen bij de tabel: 

In 2013 hebben wij aan basisschool de Ark  toegezegd om wekelijks 2 ochtenden onderwijsassistentie en 

1 ochtend hulp in de kleuterklas te financieren. Dit is een totale kostenpost van € 7500,- . We hebben 

deze kosten pas in 2014 betaald, dus ze zijn nog niet zichtbaar in 2013. De rest van het geld hebben wij 

op een spaarrekening gezet. Wij willen eerst  een buffer opbouwen voldoende om één jaar te 

overbruggen. Dit is belangrijk zodat wij vooraf toezegging kunnen doen aan personen om gedurende het 

volgende schooljaar het onderwijs op de Ark te ondersteunen.  

Bankkosten zijn de kosten die de bank in rekening brengt voor de betaalrekening. 

Overige kosten is een afrondingsverschil tussen wat wij aan de notaris voorgeschoten hadden voor de 

notariële schenkingsaktes en wat wij van de ouders terug hebben ontvangen. 

De bestuurders hebben geen loon of onkostenvergoeding ontvangen. 

Het netto resultaat zal aan het eigen vermogen toegevoegd worden. 

  

Liquide Middelen € 13,900.73 Ouderbijdragen € 5,950.00

Totale Activa € 13,900.73 Totale inkomsten € 5,950.00

Eigen Vermogen 2012 (8,087.50)€    Bankkosten (134.77)€      

Netto resultaat (5,813.23)€    Overige kosten (2.00)€          

Totaal Eigen Vermogen (13,900.73)€  Totale Uitgaven (136.77)€         

Netto Resultaat 5,813.23€  

Balansrekening 2013

Activa

Passiva

Resultatenrekening 2013

Inkomsten

Uitgaven
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De saldi per ultimo 2012 en 2013 op de bankrekeningen zijn: 

  

In 2013 hebben we een spaarrekening geopend, dus we hebben nog geen rente ontvangen in 2013. Het 

hoge saldo op de betaalrekening is vanwege de betaling in 2014 van de kosten voor onderwijsassistentie 

en kleuterhulp. 

 

Saldi rekeningen 31-12-12 31-12-13 Verschil

Betaalrekening € 8,087.50 € 7,400.73 € -686.77

Spaarrekening € 0.00 € 6,500.00 € 6,500.00

Totaal € 8,087.50 € 13,900.73 € 5,813.23


