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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!
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3572 TJ Utrecht

Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen
mail : info@vriendenwittevrouwen.nl
KvK : 30214042
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Een nieuwe start
“Goed Onderwijs” is een thema van alle tijden – en ook in de afgelopen jaren heeft dit thema een
belangrijke plaats in de maatschappelijke discussie ingenomen. In de laatste jaren is dat een
spannende discussie: enerzijds is er een sterke economische druk om vooral efficiënt te werken (lees:
te bezuinigen), anderzijds richt de discussie over “goed” zich vooral op de kwantitatieve beoordeling
van de cognitieve prestaties van leerlingen (“opbrengstgericht onderwijs”).
Onze school heeft een bredere visie. In de eerste plaats gaan prestatie en motivatie hand in hand: de
vorm èn de sfeer waarin onderwijs wordt aangeboden bepaalt sterk de motivatie van leerlingen, en
daarmee ook de prestatie. In de tweede plaats is “ontwikkelen” meer dan leren schrijven en rekenen;
ontwikkelen gaat óók over het leren om een sociaal wezen te zijn, en over het leren om je talenten te
benutten – op welk terrein dan ook.
Of het nou om motivatie gaat, of om ontwikkeling – de kern ligt in het recht doen aan de individuele
talenten en behoeften van het kind.
Binnen deze context heeft onze school de afgelopen jaren haar visie omgezet in concrete
verbeteringen van het leer- en leefklimaat. Daarbij is het helder dat het in stand houden en verder
ontwikkelen van de school een stevige druk legt op de begroting – zeker in tijden van bezuinigingen.
Vanuit dit perspectief heeft een groep ouders in samenspraak met de schoolleiding in 2012 besloten
om naast de reguliere middelen meer fondsen te werven. Dit heeft in 2012 geleid tot het
revitaliseren 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.
Wij zijn als bestuur zeer tevreden met, maar vooral ook zeer dankbaar voor het resultaat van de
stichting: Het overgrote merendeel van de ouders heeft naast de bijdragen in tijd en energie ook een
significante bijdrage in geld geleverd. Daarmee hebben we met elkaar (binnen alle kaders en regels
ten aanzien van de financiering van het onderwijs) een mooie basis gelegd.
De ambitie van het bestuur is om in 2013 (1) deze betrokkenheid te continueren, (2) ook andere
fondsen dan de bijdragen van ouders aan te boren en (3) ouders verder te betrekken in de besteding
van de middelen.
We vertrouwen erop dat de verantwoording die wij in dit Jaarverslag afleggen bijdraagt aan het
behalen van onze doelstellingen voor 2013.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen,

Henk Wesselo,
voorzitter
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Bestuur
Op 1 januari 2012 bestond het bestuur uit Jaap Nelissen, Kees de Brouwer, Jeroen de Beer en Hetty
Bralts.
In het eerste kwartaal van 2012 is, in samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR), de
Ouderraad (OR) en het oude bestuur, een interim-bestuur aangesteld. Dit interim-bestuur bestond
uit Daan Bramer (secretaris), Gunnar van Meekeren (penningmeester) en Henk Wesselo (voorzitter).
Aan het einde van het jaar heeft het interim-bestuur plaatsgemaakt voor het eerste bestuur dat
conform de vernieuwde statuten is aangesteld. Per 1 januari 2013 bestaat het bestuur uit:
 Freek Bodemeijer, secretaris, op voordracht van de OR, zittingstermijn tot 1 januari 2016;
 Gunnar van Meekeren, penningmeester, onafhankelijk lid, zittingstermijn tot 1 januari 2014;
 Henk Wesselo, voorzitter, lid op voordracht van de MR, zittingstermijn tot 1 januari 2015.
Het bestuur heeft in december twee ouders benoemd als commissielid: Lennert de Rijk
(fondsenwerving) en Wouter van der Burg (communicatie).

Het jaar in vogelvlucht

e

1
kwartaal

Ontwerp en inrichting vernieuwde stichting.
Aanstelling interim-bestuur. Nieuwe statuten bij
notaris vastgelegd.
Incasso éénmalige extra bijdrage.
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2
kwartaal

e

3
kwartaal
4e
kwartaal

Opstellen Beleidsplan en Jaarplan ‘12/’13.
Aanvraag ANBI-status.
Oprichting “Overblijfstichting”. Transitie
bankrekeningen en vereffening.
Vaststellen begroting ‘12/’13. Vaststellen kader
bestedingen met schoolleiding.
Vernieuwen formulieren; communicatie naar
ouders; uitvoeren eerste incasso.
Kandidaatstelling ouders voor bestuur.
Benoeming bestuur èn commissieleden per 1
januari 2013.

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
Wij hebben er voor gekozen om in de algemene communicatie een samenvatting van de
Jaarrekening te presenteren. De volledige Jaarrekening is ter inzage bij het bestuur.

Startpositie
In de “oude” situatie werden de gelden voor zowel de overblijf, de reguliere ouderbijdrage als de
inkomsten van de stichting slechts beperkt onderscheiden. In het tweede kwartaal heeft een
vereffening plaatsgevonden, op grond waarvan deze verschillende gelden zijn “ontrafeld”. Daarmee
is een goede startpositie gecreëerd waarbij de financiering van de overblijf volledig is gescheiden van
de inkomsten en uitgaven van de stichting.

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 gekwalificeerd
extern deskundige, in de persoon van Geert Berger (ouder), op verzoek van het bestuur de
jaarrekening getoetst en akkoord bevonden.

Opbrengsten
In 2012 bedragen de opbrengsten uit bijdragen van ouders € 87.500; dit is inclusief eenmalige extra
bijdragen van € 27.000. 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 2012-2013 is voor
96.8% van de kinderen een bijdrage toegezegd, de gemiddelde bijdrage per kind bedraagt ongeveer
€ 140. De bijdragen worden slechts als opbrengsten verantwoord indien en voor zover deze in het
boekjaar zijn ontvangen.
Daarnaast heeft de stichting voor € 74.400 aan eenmalige donaties ontvangen. Deze eenmalige
donatie is een gevolg van de hierboven genoemde ontrafeling (zie “Startpositie”).

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.
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In 2012 heeft de stichting € 50.000 bijgedragen aan min of meer reguliere uitgaven voor
schoolactiviteiten (denk aan schoolreisjes, kamp, vieringen, thema’s, materialen). Daarnaast heeft de
stichting een bijdrage van € 21.700 geleverd ten behoeve van de ICT-infrastructuur (digiborden) in de
locatie Oude Kerkstraat (OKS). De stichting heeft een bijdrage toegezegd van plusminus € 57.400
voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur in 2013 in de locatie OKS. Tenslotte is een reservering
gevormd van € 25.000 voor toekomstige vervangingsinvesteringen ten behoeve van de ICTinfrastructuur. De overige kosten van de stichting bedroegen € 800 (met name notaris- en
bankkosten).

Resultaat
Per 31 december 2012 is het restant van €7.000 toegevoegd aan de algemene reserve.

Vanaf 1 juni 2013 beschikt de stichting over een eigen website.
Op deze site is meer informatie over het reilen en zeilen van de stichting opgenomen.
Tevens kunnen ouders via deze site suggesties voor bestedingen indienen.
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