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Samenvatting	
Stichting Vrienden van basisschool de Ark in Heemstede (de stichting) is in 2012 opgericht met het doel 
om Basisschool De Ark financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van haar onderwijstaken. De 
stichting kan dit doen door bijdragen van de ouders. 

In 2019 heeft de stichting een totaal van € 8.034 aan ouderbijdragen ontvangen. In 2019 heeft de 
stichting basisschool De Ark voor een bedrag van € 8.730 ondersteund. Het eigen vermogen van de 
stichting is daardoor gedaald tot €18.977. 

De kerngetallen zijn als volgt: 

  

 	

Activa 2018 2019 Inkomsten
Ouderbijdragen 8.034,00€     

Bank - en spaartegoeden € 19.861,30 18.976,97€         Rente-inkomsten 0,18€           
Sponsoring

Totale Activa € 19.861,30 18.976,97€         
Uitgaven

Passiva 2018 2019 Schoolondersteuning (8.730,00)€    
Bankkosten (147,16)€       

Reserves 22.910,70€         19.861,30€         Overige kosten (41,37)€        
Netto resultaat (3.049,40)€          (884,35)€             

Totaal Eigen Vermogen 19.861,30€         18.976,95€         Netto resultaat (884,35)€          

Balans jaareinden Resultaat 2019
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Doel	van	de	stichting	
In 2012 is Stichting Vrienden van basisschool de Ark in Heemstede opgericht om basisschool De Ark 
financieel te ondersteunen bij de uitoefening van haar primaire onderwijstaken. Dit doet zij onder meer 
door middel van vrijwillige ouderbijdragen. 

Om ook voor langere tijd basisschool de Ark te kunnen ondersteunen, vindt het bestuur het belangrijk 
om een buffer op te bouwen die voldoende is om een volledig schooljaar te kunnen overbruggen. Dit is 
belangrijk zodat wij vooraf toezegging kunnen doen aan personen om gedurende het volgende 
schooljaar het onderwijs op de Ark te ondersteunen. 

Ouderbijdragen	
Ieder jaar vragen wij de ouders om een bijdrage. Als richtlijn is ook in 2019 een bedrag van € 100 per 
gezin aangehouden.  

In totaal hebben 75 families ruimhartig geschonken (2018: 58), voor een totaal van € 8.034,=  (2018: € 
7.591,97).  De schenkingen dit jaar varieerden van € 50,- tot € 500,-. Gemiddeld heeft iedere familie ca. 
€ 107,- bijgedragen (2018: € 131,-). De ouderbijdrage is in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018.   

Sinds 2017 maakt Vrienden van de Ark gebruik van mogelijkheden van het ontvangen van betalingen via 
iDEAL. In 2019 hebben 33 gezinnen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, een stijging van 9 ten 
opzichte vorig jaar. 42 gezinnen hebben via reguliere bankoverschrijving een ouderbijdrage gegeven.  

Sinds 2017 ziet Vrienden van de Ark een daling daling van het aantal periodieke schenkingen. Dit heeft 
te maken gehad met het feit dat de stichting in 2012 is opgericht en na vijf termijnen de duur van de 
meeste periodieke schenking na 2016 was afgelopen. Het bestuur heeft ook in 2019 het fiscale voordeel 
van periodieke schenkingen onder de aandacht willen brengen maar dit heeft niet tot een nieuwe 
periodieke schenking geleid. Het totaal aantal periodiek schenkingen kwam in 2019 uit op zes. 

De totale bijdragen geven echter nog steeds reden tot optimisme, omdat een groot aantal gezinnen de 
stichting ondersteunt. Hierdoor kunnen de basisschool De Ark ook in 2020 weer financieel 
ondersteunen. Graag willen we hierbij alle ouders hartelijk danken voor hun bijdragen.		

Schoolondersteuning	
De stichting stelt zich ten doel Basisschool De Ark voor langere tijd te kunnen ondersteunen. Minimaal 
eens per jaar bespreekt het stichtingsbestuur de financiële ondersteuning met de directie van 
basisschool de Ark. Afhankelijk van het eigen vermogen van de stichting en het lange termijn 
vooruitzicht kan besloten worden om extra ondersteuning te bieden. 

Zo is in 2019 door basisschool De Ark een bijdrage gevraagd en toegekend voor onderwijsassistentie en 
vrijwilligers. Dit betrof een bedrag van in totaal € 8.730,= . Hierbij moet worden opgemerkt dat een voor 
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2019 toegezegde ondersteuning pas begin 2020 is betaald. In 2019 heeft de stichting geen aanvullende 
bijdragen aan de basisschool geschonken. 

Overig	
In 2019 heeft de stichting nagenoeg geen rente over het uitstaande saldo ontvangen.  

De kosten voor het gebruik van de bankrekening bedroegen in 2019 € 126,25,=. De kosten voor het 
gebruik van de iDeal-mogelijkheid bedroegen €20,91, welke zijn verantwoord onder bankkosten. 

Er zijn  additionele uitgaven gedaan van in totaal €41,37, voor VOG en KvK-kosten.  

De bestuurders hebben in 2019 geen loon en/of onkostenvergoeding ontvangen. 

Financiële	cijfers	
Voor het boekjaar 2019 bedragen de financiële cijfers als volgt: 

 

Het boekjaar 2019 loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De resultaten worden 
opgesteld op basis van feitelijke inkomsten en uitgaven. 

 	

Activa 2018 2019 Inkomsten
Ouderbijdragen 8.034,00€     

Bank - en spaartegoeden € 19.861,30 18.976,97€         Rente-inkomsten 0,18€           
Sponsoring

Totale Activa € 19.861,30 18.976,97€         
Uitgaven

Passiva 2018 2019 Schoolondersteuning (8.730,00)€    
Bankkosten (147,16)€       

Reserves 22.910,70€         19.861,30€         Overige kosten (41,37)€        
Netto resultaat (3.049,40)€          (884,35)€             

Totaal Eigen Vermogen 19.861,30€         18.976,95€         Netto resultaat (884,35)€          

Balans jaareinden Resultaat 2019
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Wijziging	in	bestuur	
In 2019 hebben er meerdere wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Zo is mevrouw Confurius als 
bestuurder afgetreden aangezien zij niet langer directeur van de basisschool was, en is de heer Livestroo 
afgetreden aangezien hij geen deel van de MR van de basisschool uitmaakt. Daarmee is de tevens 
bestuursfunctie van de stichting vacant geworden. Hierop heeft de MR de heer Cornelis Jansen als 
nieuwe kandidaat-bestuurder geselecteerd en is hij na de zomer 2019 benoemd tot bestuurder van de 
stichting. 

Het bestuur wil zowel mevrouw Confurius als de heer Livestroo hartelijk danken voor hun inzet en 
betrokkenheid bij de stichting en verwelkomt de heer Jansen als nieuwe bestuurder. 

Vooruitblik	
De stichting heeft voor het lopend schooljaar 2019/2020 een bijdrage aan de basisschool geschonken. 
De verwachting is dat ook in 2020 hier gebruik van wordt gemaakt.  

De uitbraak van COVID19 en als gevolg hiervan de lock down die er ondermeer toe heeft geleid dat 
onderwijsinstellingen tijdelijk zijn gesloten, heeft mogelijk impact op de financiële positie voor de 
komende jaren. Het bestuur zal vroegtijdig in contact treden met de directeur van de basisschool om te 
bepalen op welke wijze Vrienden van de Ark ook in 2020 de basisschool kan ondersteunen. 

Verantwoording	
Dit jaarverslag is naar waarheid opgesteld en gecontroleerd door het bestuur van de Stichting Vrienden 
van Basisschool de Ark in Heemstede.  

K.C Jansen (lid namens MR) 
R.J. de Barbanson (lid namens Ouders) 
 
Juni 2020 

 

 

KvK: 55610935 
RSIN: 851785657 
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Bijlage:	Meerjarige	overzichten	
In deze bijlage zijn de meerjarige overzichten van balans en resultaat weergegeven, zowel per 
kalenderjaar als ook per schooljaar* 

 

 

 

 

Overzicht per boekjaar
2015 2016 2017 2017 2019

Inkomsten
Ouderbijdragen 9.645,00€            9.140,00€            8.438,18€            7.591,97€            8.034,00€            

Rente-inkomsten 77,08€                 70,46€                 0,19€                   -€                    0,18€                   
Sponsoring -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Uitgaven
Schoolondersteuning (6.000,00)€           (11.292,40)€          (6.655,99)€           (10.500,00)€          (8.730,00)€           

Bankkosten (159,10)€              (159,60)€              (131,17)€              (141,37)€              (147,16)€              
Overige kosten -€                    -€                    -€                    -€                    (41,37)€                

Netto resultaat 3.562,98€            (2.241,54)€           1.651,21€            (3.049,40)€           (884,35)€              

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Inkomsten

Ouderbijdragen 8.575,00€            7.563,50€            8.840,65€            7.318,00€            
Rente-inkomsten 54,92€                 15,54€                 0,19€                   0,18€                   

Sponsoring -€                    -€                    -€                    -€                    

Uitgaven
Schoolondersteuning (9.000,00)€           (9.732,40)€           (11.515,99)€          (12.930,00)€          

Bankkosten (159,60)€              (139,30)€              (131,87)€              (141,62)€              
Overige kosten -€                    -€                    -€                    -€                    

Netto resultaat (529,68)€              (2.292,66)€           (2.807,02)€           (5.753,44)€           
*) Schooljaar is gedefinieerd als de periode 1 augustus tot en met 31 juli.

Overzicht per schooljaar*


