jaarverslag 2013

Wie zijn wij?

Uit het beleidsplan van de Stichting:
1.2 Doel van de stichting.
In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een
onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld de OBS Wittevrouwen te Utrecht
(“Jenaplan Wittevrouwen”) financieel te ondersteunen bij het continu verbeteren van het
leer- en leefklimaat op school door voorzieningen, activiteiten en projecten mogelijk te
maken die niet of slechts gedeeltelijk uit de normale bekostiging kunnen worden
gerealiseerd.
Hiertoe zamelt de stichting geld in via onder meer donaties van ouders en andere
betrokkenen en via subsidies, sponsoring en specifieke acties.
Onder het in stand houden en verbeteren van het leer- en leefklimaat vallen onder meer die
activiteiten, projecten en voorzieningen die bijdragen aan
- de vernieuwing en verbetering van het onderwijs;
- een veilige en inspirerende fysieke leefomgeving;
- de participatie van ouders, alsmede aan de positie van de school in de wijk;
- de duurzaamheid van de school.
Voor de duidelijkheid, de stichting bemoeit zich niet met inhoudelijke schoolzaken en
evenmin met de basisvoorzieningen. De stichting is er voor de extra’s – en ondersteunt die
zaken die de Jenaplan Wittevrouwen tot een nog specialere school maken!

Correspondentieadres:
Oude Kerkstraat 2 A
3572 TJ Utrecht

Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen
mail : info@vriendenwittevrouwen.nl
KvK : 30214042
bank: NL51 INGB 0004 4859 34
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Bestendigen en uitbouwen
Met de revitalisering van de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen in 2012 heeft de nadruk
gelegen op het (her-)inrichten van de stichting, het mobiliseren van ouders, het werven van fondsen
onder de ouders en het in samenspraak met de schoolleiding creëren van een duurzame begroting.
Het jaar 2013 stond in het teken van het continueren van de ouderbetrokkenheid, ook andere
fondsen dan de bijdragen van ouders aan te boren en ouders verder te betrekken in de besteding
van de middelen.
Als bestuur vinden wij dat wij wederom zeer tevreden met en zeer dankbaar mogen zijn voor het
resultaat van de stichting: Ook in 2013 heeft het overgrote merendeel van de ouders naast de
bijdragen in tijd en energie een bijdrage in geld geleverd. Een significant deel van deze bijdrage is
besteed aan de vernieuwing van de ICT-infrastructuur (locatie Oude Kerkstraat) waardoor nu elke
groep over ICT middelen beschikt om onze kinderen de lesstof digitaal aan te bieden. De
leerkrachten én leerlingen ervaren dit als een enorme verrijking.
Ontwikkelingen in de informatietechnologie gaan snel; wat vandaag nieuw is, is morgen achterhaald.
Omdat de investeringen die nodig zijn om ‘bij te blijven’ op ICT-gebied niet geheel uit de reguliere
schoolbegroting bekostigd kunnen worden, zal naar verwachting ook de komende jaren een
significant deel van de bijdragen worden geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur.
Om ouders goed te betrekken in de besteding van de bijdragen is – naast de informatie die hierover
in de nieuwsbrieven en op de plenaire ouderavond is verstrekt – medio 2013 iedere ouder
uitgenodigd om wensen en ideeën voor besteding in te dienen bij de Stichting. Dit heeft, in
samenspraak met de schoolleiding, o.a. geresulteerd in het organiseren van een theaterweek die in
mei 2014 is gepland.
We vertrouwen erop dat de verantwoording die wij in dit Jaarverslag afleggen bijdraagt aan het
behalen van onze doelstellingen voor 2014.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen,

Gunnar van Meekeren
voorzitter
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Bestuur
Per 1 januari 2013 is het eerste bestuur aangesteld conform de in 2012 vernieuwde statuten. Het
bestuur van de stichting bestaat uit drie leden waarvan één lid is benoemd op voordracht van de
Medezeggenschapsraad (MR) en één lid is benoemd op voordracht van de Ouderraad (OR). Het
bestuur bestond per 1 januari 2013 uit Henk Wesselo, Freek Bodemeijer en Gunnar van Meekeren.
De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Om de continuïteit
binnen het bestuur te waarborgen wordt door het bestuur een rooster van aftreden opgesteld en
hierdoor is per 1 januari 2014 een vacature ontstaan. Het bestuur heeft de ouders/verzorgers van
leerlingen hiervan via de Nieuwsbrief op de hoogte gebracht en hen uitgenodigd zich kandidaat te
stellen. Op voordracht van de MR heeft het bestuur Wouter van der Burg per 24 februari 2014
benoemd tot bestuurslid. Het bestuur bestaat per die datum uit:
 Freek Bodemeijer, penningmeester, op voordracht van de OR, zittingstermijn tot 1 januari 2016;
 Wouter van der Burg, secretaris, lid op voordracht van de MR, zittingstermijn tot 1 januari 2017;
 Gunnar van Meekeren, voorzitter, onafhankelijk lid, zittingstermijn tot 1 januari 2015.
Lennert de Rijk is in de loop van 2013 vanwege andere werkzaamheden teruggetreden als
commissielid (fondsenwerving). Het bestuur heeft in februari 2014 Paul van den Brekel benoemd als
commissielid (fondsenwerving en communicatie).

Het jaar in vogelvlucht
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Aanstelling eerste bestuur per 1 januari 2013
conform vernieuwde statuten.
Reguliere incasso ouderbijdrage.
Verantwoording middels jaarverslag 2013 en
oproep suggesties voor besteding.
Website ‘live’. Planning fondsenwerving.
Vaststellen begroting ‘13/’14. Vaststellen kader
bestedingen met schoolleiding.
Incasso ouderbijdrage en aanpassingen
administratieve processen (SEPA).
Kandidaatstelling ouders voor bestuur.
Benoeming bestuurslid èn commissielid per 24
februari 2014.

Gedurende het jaar is regelmatig overleg gevoerd met de schoolleiding. Daarnaast heeft afstemming
plaatsgevonden met de OR en de MR.
Ouders zijn op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via de Nieuwsbrief van school.
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Financiën
Het bestuur heeft ervoor gekozen om in de algemene communicatie een samenvatting van de
Jaarrekening te presenteren. De volledige Jaarrekening ligt ter inzage bij het bestuur.
Formeel
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de wettelijke bepalingen genoemd in Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, titel 9, gevolgd. Conform artikel 9.4 van de statuten heeft een extern
deskundige, in de persoon van Geert Berger (ouder), op verzoek van het bestuur de jaarrekening
getoetst en akkoord bevonden.
Opbrengsten
In 2013 bedragen de opbrengsten uit bijdragen van ouders € 80.900. De bijdragen van ouders
worden per schooljaar toegezegd en voornamelijk (>99%) geïnd d.m.v. automatische incasso. Er is de
mogelijkheid om gespreid te betalen, de bijdragen worden dan in 3 termijnen gedurende het
schooljaar geïnd. Voor het schooljaar 2013-2014 is voor 97.0% (2012-2013: 96.8%) van de kinderen
een bijdrage toegezegd, de gemiddelde bijdrage per kind bedraagt ongeveer € 140 (2012-2013: €
140). De bijdragen worden slechts als opbrengsten verantwoord indien en voor zover deze in het
boekjaar zijn ontvangen.
Daarnaast heeft de stichting voor € 2.800 aan eenmalige donaties ontvangen.
Kosten/bestedingen en reserveringen
Met de schoolleiding heeft intensief overleg plaatsgevonden ten aanzien van de begroting van de
school. Op basis van deze dialoog hebben we vastgesteld aan welke bestedingen de stichting een
effectieve bijdrage kan leveren. Daarbij hebben we rekening gehouden met alle voorwaarden die
gelden ten aanzien van de financiering van het onderwijs. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat
personele lasten niet vanuit een externe bron kunnen worden gefinancierd; dit betekent dat de
stichting de begroting van de school primair kan ontlasten door een bijdrage in de materiële
voorzieningen.
In 2013 heeft de stichting € 36.900 bijgedragen aan min of meer reguliere uitgaven voor
schoolactiviteiten (denk aan schoolreisjes, kamp, vieringen, thema’s, materialen). Daarnaast heeft de
stichting een bijdrage van € 58.400 geleverd voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur in de
locatie Oude Kerkstraat (OKS), hiervan was reeds € 57.400 gereserveerd in 2012. Tenslotte is een
reservering gevormd van € 35.000 voor toekomstige vervangingsinvesteringen ten behoeve van de
ICT-infrastructuur. De overige kosten van de stichting bedroegen € 400 (met name bankkosten).
Resultaat
Per 31 december 2013 is het restant van € 10.900 toegevoegd aan de Algemene reserve.
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