
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarverslag 2019 



 Wie zijn wij? 

 

 

Uit het beleidsplan van de Stichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen 

Correspondentieadres: mail : info@vriendenwittevrouwen.nl 
Oude Kerkstraat 2 A KvK  : 30214042 
3572 TJ Utrecht bank: NL51 INGB 0004 4859 34 

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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Van het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen blikt tevreden terug op 2019.  

Het streven is om jaarlijks een mix van bestedingen van de ouderbijdrage te volgen. Dit bestedingsdoel 

is tijdens de jaarlijkse plenaire ouderavond door het bestuur van de Stichting aan alle aanwezige 

ouders toegelicht. De tabel die hierbij is gebruikt en die dient als onze leidraad voor de komende jaren 

is verderop in dit verslag opgenomen.  

Zoals elk jaar hebben we in 2019 circa de helft van de ontvangen ouderbijdrage besteed aan reguliere 

schoolactiviteiten zoals de eindfeesten, bijzondere evenementen als Sinterklaas, Kerstmis en de 

schoolreisjes. 

Samen met de Directie van de school, de Medezeggenschapsraad en de Stichting Primair Onderwijs 

Utrecht heeft de Stichting Vrienden in 2019 het lange termijn beleid t.a.v. ICT en de financiering 

daarvan definitief vorm gegeven. Hiermee beogen de school en de Stichting te waarborgen dat de 

school duurzaam mee kan in de ICT ontwikkelingen (hardware). Ongeveer 30 % van de inkomsten is 

hiervoor in 2019 aangewend en de Stichting heeft daarnaast een financiële bijdrage geleverd voor 

onderwijs op het gebied van programmeren. De Stichting beschikt – naast de reserve die zij aanhoudt 

voor de structurele ICT hardware bijdrage – over een reserve van 50.000 euro die zij hiervoor 

gedeeltelijk heeft aangesproken.  

Ook in 2019 heeft de stichting buiten ICT gebied een financiële bijdrage aan schoolactiviteiten 

geleverd, die in dit jaar zag op een bijdrage aan het plaatsen van de lockers op de locatie Oude 

Kerkstraat. 

We vertrouwen erop dat de verantwoording die wij in dit Jaarverslag afleggen ook dit jaar weer 

bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen voor 2020. 

 

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen, 

 
 

 

Harry Lanting  

secretaris  
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Samenstelling bestuur 
 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden waarvan één lid is benoemd op voordracht van de 

Medezeggenschapsraad (MR) en één lid is benoemd op voordracht van de Ouderraad (OR).  

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. Het bestuur 

bestond in 2019 uit: 

 

● Wouter van der Burg, voorzitter, lid op voordracht van de MR, met 1 jaar verlengde zittingstermijn 

tot 24 februari 2020 

● Harry Lanting, secretaris en onafhankelijk lid, met een zittingstermijn tot 20 juni 2020 

● Dirk Teijen, penningmeester, tot 27 maart 2019 

● Lisette Groot Kormelink, opvolgend penningmeester per 27 maart 2019 

● Rogier van de Weerd, algemeen bestuurslid en tevens bestuurder van de Stichting Overblijf, met 

een zittingstermijn tot 20 juni 2020 

Gedurende het jaar is regelmatig overleg gevoerd met de schoolleiding. Daarnaast heeft afstemming 

plaatsgevonden met de OR en de MR.  
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Bestedingen 

 
De bestedingen van de Stichting fluctueren per jaar afhankelijk van de timing van 

(vervangings)investeringen in ICT en andere eenmalige projecten. Ook wisselt de mate waarin de 

school een beroep kan doen op externe middelen (vanuit gemeentelijke subsidies en/of de SPO) voor 

buiten-curriculaire activiteiten. Voor de criteria waaraan de bestedingen van de Stichtingen moet 

voldoen is al in 2015 een kader opgesteld;  

 

 

In aanvulling op dit kader en om beter te kunnen communiceren over de bestedingen van de 

Stichting is in de plenaire ouderavond in het najaar van 2019 onderstaande figuur gepresenteerd. 

Hierin wordt visueel inzichtelijk aan welke mix van activiteiten de middelen van de Stichting worden 

besteed. Het gaat hierbij om een langjarig gemiddelde, in een specifiek jaar kunnen specifieke en 

eenmalige investeringen dit beeld veranderen.   

 

 
Figuur 1: indicatieve verdeling in de bestedingen vanuit de Stichting Vrienden 

 

 

  

De door de Stichting Vrienden gefinancierde activiteiten of middelen… 

… leveren een bijdrage aan een goed leer- en leefklimaat op de school 
… zijn evenredig verdeeld over de locaties OKS en Poortstraat 
… zijn goed gespreid over alle leerlingen en aandachtspunten (van 

sportief tot cultureel, van opvallen tot uitvallen, et cetera) 
… leiden niet tot vaste personele lasten (dienstverbanden) 
… passen binnen de visie c.q. doelstellingen van de school 
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Toelichting bij de Jaarrekening 
 

Algemeen 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de wettelijke bepalingen genoemd in Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, titel 9, gevolgd. 

 

Grondslagen van waardering 

Algemeen 

Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd 

op historische kostprijzen. Opbrengsten worden slechts verantwoord indien en voor zover deze in het 

boekjaar zijn verwezenlijkt. Kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, opbrengsten worden verantwoord 

wanneer deze gerealiseerd zijn. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, 

staan deze ter vrije beschikking. 

 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het 

verslagjaar toe te rekenen kosten. De opbrengsten en kosten worden bepaald met inachtneming van 

de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

 

Verantwoording 

Conform artikel 9.4 van de statuten heeft een extern deskundige, in de persoon van Stephan Schüller 

op verzoek van het bestuur de jaarrekening getoetst en akkoord bevonden. 

 

  



  

6 
 

Toelichting Balans 
(vermeldde bedragen zijn afgerond op hele honderden euro’s tenzij anders vermeld) 

Per balansdatum bedragen de bank- en spaartegoeden € 129.084 . Deze tegoeden zijn vrij beschikbaar 

op naam van de stichting. 

Het behaalde resultaat over het boekjaar 2019 is ten laste gebracht van de reserves. 

 

Nog te betalen toegezegde donaties 

Binnen de samenwerking tussen Stichting Vrienden en SPO (Stichting Primair Onderwijs Utrecht) is 

sprake van investeringen door de SPO en een daarbij behorende verplichting die de Stichting is 

aangegaan om gedurende de afschrijvingstermijn een donatie te doen die gelijk is aan de afschrijving. 

Hieronder is het overzicht per eind 2019 opgenomen.  

 

Overzicht donaties (alle 
bedragen in EUR)     

Afschrijf / 
betaalschema   

Donatienr / omschrijving 
Datum 

donatie Jaar 
donatie/Fac
tuurbedrag 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Digiborden 1-sep-18 2018 72.335                -    -14.467 -14.467 -14.467 -14.467 -14.467 

Chromebooks 1-dec-18 2018 12.609                -    -2.522 -2.522 -2.522 -2.522 -2.522 

  1-mei-19 2019 0             

                   

                    

          
Overzicht balanspost STVR (alle bedragen in EUR)       
Omschrijving       2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Verplichtingen (nog niet uitgekeerde donaties) van STVR aan 
SPO - Begin boekjaar                  -  

       
84.944  

    
67.955  

    
50.966  

    
33.978  

    
16.989  

Nieuwe verplichtingen (donaties) 
toegevoegd gedurende boekjaar          84.944  

                 
-  

               
-  

               
-  

               
-  

               
-  

Uit te voeren deelbetalingen in 
boekjaar door STVR aan SPO                    -  

     -
16.989  

   -
16.989  

   -
16.989  

   -
16.989  

   -
16.989  

Verplichtingen (nog niet uitgekeerde donaties) van STVR aan 
SPO - Einde boekjaar        84.944  

       
67.955  

    
50.966  

    
33.978  

    
16.989  

               
-  
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Toelichting resultatenrekening 
(vermeldde bedragen zijn afgerond op hele honderden euro’s tenzij anders vermeld) 

Opbrengsten 

In 2019 bedragen de opbrengsten uit bijdragen van ouders € 93.120, een toename ten opzichte van 

het voorgaande jaar. De bijdragen van ouders worden per schooljaar toegezegd en voornamelijk 

(>95%) 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. De bijdragen worden slechts als 

opbrengsten verantwoord indien en voor zover deze in het boekjaar zijn ontvangen. 

Daarnaast heeft de stichting voor € 1.936 aan sponsoring opbrengsten ontvangen. 

Kosten/bestedingen 

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 2019 heeft de stichting € 46.564 bijgedragen aan min of meer reguliere uitgaven voor 

schoolactiviteiten (denk aan schoolreisjes, kamp, vieringen, thema’s, materialen). De investeringen in 

ICT in 2019 bestonden uit hardware (digiborden en chromebooks) en de externe inhuur van ICT 

deskundigheid om de lessen programmeren in de midden- en bovenbouw te kunnen verzorgen.  

Daarnaast heeft de stichting bijgedragen aan aanvullende onderwijsondersteuning (software tv 

dyslexieondersteuning) en extra activiteiten (lockers Oude Kerkstraat). 

De sponsoring opbrengsten zijn ingezet voor de musical. 

De overige kosten van de stichting bedroegen € 338 (met name bankkosten en website). 

Resultaatbestemming: 

Toevoeging Algemene Reserve EUR - 

Toevoeging ICT Reserve EUR - 

Onttrekking Reserve nog toe te wijzen aan projecten EUR 17.287 

 EUR 17.287 

Voor de Balans en de Resultatenrekening verwijzen wij naar de volgende pagina’s. 
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BALANS 
PER 31 DECEMBER 2019       

na resultaatbestemming       

       

       

Activa       

  2019  2018 

  EUR EUR  EUR EUR 

       

Vlottende activa       

       

Vorderingen en overlopende activa   -       -     

Liquide middelen   129.084    163.359  

    129.084    163.359 

       

Totaal activa   129.084    163.359  

 
 
 

Passiva  2019  2018 

  EUR EUR  EUR EUR 

       

Reserves en fondsen       

       

Algemene reserve  20.000   20.000  

ICT reserve   29.208     29.208   

Reserve nog toe te wijzen aan projecten  11.921      29.208  

    61.128    78.415  

       

       

Kortlopende schulden en       

 overlopende passiva    -       -    

       

Crediteuren  -   -  

Nog te betalen toegezegde donaties  67.955   -  

   67.955    

       

Totaal passiva   129.084     163.2359  
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RESULTATENREKENING OVER 2019       

       

  2019  2018 

  EUR EUR  EUR EUR 

       

       

Opbrengsten       

       

Bijdragen ouders  93.120   89.690   

Donaties  -    -   

Sponsoring  1.936   2.137  

Advertenties  -    -   

   95.056   

 
91.824 

       

       

Kosten       

       

Reguliere projecten OBS Wittevrouwen  46.564    46.031   

Investeringsprojecten OBS Wittevrouwen  -    -   

ICT kosten / investeringen  27.000   86.257  

ICT deskundigheid  28.342   -  

Aanvullende onderwijsondersteuning  1.350     

Extra activiteiten  7.437   1.555  

 
Vrijval ICT Reserve  -   (86.257)  

Vrijval Reserve nog toe te wijzen aan projecten  -    -     

Vrijval Algemene Reserve  -    -     

Overige kosten  338   272   

   112.406   

 
47.858  

       

   (17.350   43.966 

       

Financiële baten en lasten   63   129  

       

Resultaat   (17.287)   

 
10.639 

 


