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Stichting Vrienden van basisschool de Ark 
Jaarverslag 2014 

Dit het tweede volledige jaar van de Stichting Vrienden van de Ark. Behalve het werven van bijdragen, is 

er verder weinig gebeurd. Dat komt omdat Basisschool De Ark (ofwel Stichting de la Salle) geen rekening 

heeft gestuurd voor de onderwijsassistentie. De gelden zijn daarom toegevoegd aan het eigen 

vermogen.  

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 45 families geschonken (versus 56 in 2013), voor een totaal van €6.120,-. Dit is iets 

meer dan 2013 (€5.950,-). Minder families hebben dus in totaal meer geschonken. De schenkingen dit 

jaar varieerden van € 50,- tot € 500,-. Gemiddeld heeft iedere familie ca. €136,- bijgedragen (versus € 

106,- in 2013). Graag willen we hierbij alle ouders hartelijk danken voor hun bijdragen. 

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. 

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 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 de gevraagde 

financiële steun wordt getoetst via de Medezeggenschapsraad. 

Hierbij een cijfermatig overzicht van de bestedingen en kosten: 

 

Opmerkingen bij de tabel: 

In 2014 hebben wij aan basisschool de Ark toegezegd om wekelijks 2 ochtenden onderwijsassistentie en 

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

hebben echter geen rekening ontvangen van de school (of Stichting de la Salle). Daarom zijn er ook dit 

jaar geen kosten gemaakt aan onderwijsondersteuning. Het geld hebben wij op een spaarrekening 

gezet. Dat er geen facturen zijn gestuurd betekent wel dat we een buffer hebben kunnen opbouwen. 

Ons doel was om eerst een buffer op te bouwen die voldoende was 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. Daaraan hebben we nu ruimschoots voldaan. 

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

Er zijn geen andere kosten gemaakt.  

De bestuurders hebben geen loon of onkostenvergoeding ontvangen. 

Het netto resultaat zal aan het eigen vermogen toegevoegd worden. 

  

Bank - en spaartegoeden € 19,938.05 Ouderbijdragen € 6,120.00

Rente-inkomsten € 70.27

Totale Activa 19,938.05€     

Totale inkomsten 6,190.27€       

Uitgaven

Eigen Vermogen 2013 (13,900.73)€    

Netto resultaat (6,037.32)€      Bankkosten (152.95)€         

Totaal Eigen Vermogen (19,938.05)€    Overige kosten -€               

Totale Uitgaven (152.95)€         

Netto Resultaat 6,037.32€   

Balansrekening 2014 Resultatenrekening 2014

Activa Inkomsten

Passiva
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In het volgende overzicht wordt het resultaat van de afgelopen jaren getoond: 

 

De saldi per ultimo 2013 en 2014 op de bankrekeningen zijn: 

   

In 2013 hebben we een spaarrekening geopend. In 2014 hebben we € 70,27 aan rente ontvangen. Het 

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

onderwijsassistentie en kleuterhulp. 

  

Overzicht per boekjaar

2012 2013 2014 Totaal

Inkomsten

Ouderbijdragen 7,600.00€     5,950.00€     6,120.00€     19,670.00€    

Rente-inkomsten -€              -€              70.27€          70.27€          

Sponsoring 500.00€        -€              -€              500.00€        

Uitgaven

Schoolondersteuning -€              -€              -€              -€              

Bankkosten (12.50)€         (134.77)€       (152.95)€       (300.22)€       

Overige kosten -€              (2.00)€           -€              (2.00)€           

Netto resultaat 8,087.50€     5,813.23€     6,037.32€     19,938.05€    

Saldi Rekeningen 31-12-13 31-12-14 Verschil 

Betaalrekening 7,400.73€        5,438.05€        -1,962.68€  

Spaarrekening 6,500.00€        14,500.00€      8,000.00€   

Totaal 13,900.73€      19,938.05€      6,037.32€   
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Overzicht per schooljaar 
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, terwijl het schooljaar loopt van augustus tot en met juli. 

Dit betekent dat er gebroken schooljaren gerapporteerd worden. Dit kan een vertekend beeld geven. 

Aangezien de Stichting nu in het derde jaar is na oprichting, is het ook mogelijk om een goed overzicht te 

geven per schooljaar. 

Het volgende overzicht laat zien hoe het resultaat per schooljaar is: 

 

Opmerkingen bij de tabel: 

Aangezien het schooljaar 2014/2015 nog niet afgerond is in 2014, kunnen alleen 2012/2013 en 

2013/2014 getoond worden. 

De ouderbijdragen zijn iets gedaald. De bankkosten zijn sterk gestegen. 

Verantwoording 
De cijfers zijn naar waarheid opgesteld door het bestuur van de Stichting en zullen ter goedkeuring aan 

de Medezeggenschapsraad van RK Basisschool de Ark voorgelegd worden. 

F.A. Busé (voorzitter, lid MR) 

M. Janssen (secretaris, lid Ouders) 

S. Confurius-van Beek (bestuurslid, lid Directie RKBS de Ark) 

Overzicht per schooljaar

2012/2013 2013/2014 Totaal

Inkomsten

Ouderbijdragen 7,750.00€     7,100.00€     14,850.00€    

Rente-inkomsten -€              70.27€          70.27€          

Sponsoring 500.00€        -€              500.00€        

Uitgaven

Schoolondersteuning -€              -€              -€              

Bankkosten (87.22)€         (149.00)€       (236.22)€       

Overige kosten (2.00)€           -€              (2.00)€           

Netto resultaat 8,160.78€     7,021.27€     15,182.05€    


