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Jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool 2018–2019
De Bosch en Hovenschool biedt de kinderen naast het ‘gewone’ onderwijsprogramma een
flink aantal extra activiteiten aan. Omdat deze activiteiten niet tot het gewone lesprogramma
behoren, worden deze niet gefinancierd door het ministerie van OC&W, de gemeente
Heemstede of de overkoepelende stichting Salomo. De kosten voor deze activiteiten worden
gedragen door de ouders van de kinderen van de Bosch en Hovenschool.
Er wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen de activiteitenbijdrage enerzijds en de
investeringsbijdrage anderzijds. Beide bijdragen worden geïnd en beheerd door
de Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool (‘De Stichting’). Het bestuur van De
Stichting wordt gevormd door de ouderleden van de Medezeggenschapsraad en de
voorzitter en penningmeester van de Oudercommissie. Het beheer van de bijdragen valt
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De Stichting is opgericht in 2004, is volledig
onafhankelijk en legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ontvangen
bijdragen. Het financieel overzicht van het schooljaar wordt eind oktober op de website van
de Bosch en Hovenschool gepubliceerd (https://boschenhovenschool.nl/stichting-vriendenvan-de-bosch-en-hovenschool/).
De betaling van beide bijdragen is vrijwillig. Voor de kinderen is het echter heel belangrijk dat
ouders deze betalen. Zonder de bijdragen van ouders kunnen de extra activiteiten en
materialen niet meer bekostigd worden. Hieronder worden beide bijdragen in het kort
toegelicht:
1. Met de activiteitenbijdrage worden de kosten gedekt van het Sinterklaas-, Kerst- en
Paasfeest, sportactiviteiten, het schoolreisje, het eindfeest en culturele activiteiten
zoals een bezoek aan een museum of de zorgboerderij. In dit lustrumschooljaar zijn
hier ook lustrumactiviteiten en -materialen van bekostigd.
2. De investeringsbijdrage wordt gebruikt voor zaken die structureel toegevoegde
waarde bieden aan alle kinderen van de school en voor de omgeving en waarvoor
geen financiering van het rijk, de gemeente of Salomo verkregen kan worden.
Jaarlijks dient de directeur van onze school een aanvraag in namens de diverse
belanghebbenden binnen de school. Na toetsing door De Stichting worden de
goedgekeurde onderdelen door De Stichting bekostigd.
De Stichting heeft sinds 2018 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiermee
is de jaarlijkse investeringsbijdrage (niet de activiteitenbijdrage) onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Als de gift zakelijk gedaan wordt,
dan mag dit bedrag van de winst worden afgetrokken. Dit schooljaar kon voor het eerst de
Overeenkomst Periodieke Gift worden ondertekend (er zijn in totaal 21
schenkingsovereenkomsten opgesteld en ondertekend). Sommige ouders hebben ervoor
gekozen om (een deel van) het fiscale voordeel ten goede te laten komen aan De Stichting.
Voor ouders die nog geen gebruik maken van de Overeenkomst Periodieke Gift, maar hier

toch voordeel in zien, bestaat komend schooljaar uiteraard de mogelijkheid om de
investeringsbijdrage op deze manier te voldoen (raadpleeg voor details de bovengenoemde
website).
Dit schooljaar heeft de school – na goedkeuring door De Stichting – de investeringsbijdrage
name besteed aan:
extra muzieklessen, gegeven door een vakdocent;
vernieuwing en digitalisering van de schoolbibliotheek (jaarlijks wordt 20% van de
boeken vervangen);
lesmateriaal voor Wetenschap & Techniek voor groepen 1–8;
extra hygiënische maatregelen
drie 23” touch screens voor de kleuters;
twee tenten voor buitenactiviteiten
Ook was voor dit jaar klein onderhoud aan het schoolplein begroot. Echter, uit de ouder- en
leerlingtevredenheidspeiling van november 2018 kwam de wens naar voren om een grotere
upgrade van het schoolplein te realiseren. Deze upgrade gaat in het schooljaar 2019–2020
uitgevoerd worden. Daarom is besloten om de hiervoor bestemde gelden te reserveren voor
het volgend schooljaar.
Dit jaar is voor alle kinderen de activiteitenbijdrage betaald en voor 99% van de kinderen is
de investeringsbijdrage betaald (soms met een groter bedrag, zoals hierboven bij de ANBIstatus reeds genoemd). Dankzij de ANBI-status heeft de Stichting bovendien een
substantieel bedrag aan schenkingen ontvangen dat niet was begroot. Omdat daarnaast ook
nog nagenoeg alle ouders de investeringsbijdrage hebben voldaan, kan er een extra
investering in het schoolplein gedaan worden.
Komend schooljaar (2019–2020) zal er ook weer geïnvesteerd worden in de uitbreiding van
het lesmateriaal voor Wetenschap & Techniek, in muziekonderwijs en in de bibliotheek.
Kortom, met de bijdragen van de ouders worden belangrijke evenementen en materialen
voor alle kinderen betaald. Voor schooljaar 2019–2020 is de activiteitenbijdrage bijdrage
onveranderd vastgesteld op € 110,- per kind (€ 55,- voor de activiteitenbijdrage en € 55,voor de investeringsbijdrage). Voor kinderen die na de Kerst instromen wordt de
activiteitenbijdrage verlaagd naar € 40,-.
Tot slot, indien u vragen heeft, spreek één van ons dan even aan op het schoolplein, of stuur
een e-mail (vriendenboschenhovenschool@gmail.com).

Met vriendelijke groet,
Ton Hubregtse
Suzan Hooij-Uittenbogaard
Wieger ten Have
Bernard Schutte
Sander Kranenburg

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording bestaat uit 3 delen: de investeringsbijdrage, de
activiteitenbijdrage en de balans van de stichting.

Verantwoording investeringsbijdrage schooljaar 2018-2019

Bedrag investeringsbijdrage ouders
Extra giften
Totaal inkomsten stichting
Uitgaven
Hygiënische maatregelen
Muziekonderwijs 10 extra lessen vakdocent
Bibliotheek investering nieuwe boeken
2 tenten voor schoolplein
Techniekmateriaal groep 1 tot en met 8
Onderhoud speelplein
Touch screen kleuters
Onvoorziene kosten
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten minus uitgaven

Begroting

Realisatie

13.794

14.795
2.000

€ 13.794

€ 16.795

2.160
1.500
4.335
650
2.100
1.012
1.197

2.113
1.547
3.363
648
1.892
0
1.197

€ 12.954

€ 10.760

€ 840

€ 6.035

Inkomsten
Na diverse reminders is er voor 99% van de kinderen een investeringsbijdrage ontvangen.
Van één kind is geen investeringsbijdrage ontvangen en van één kind pas in het nieuwe
schooljaar (september 2019). Daarnaast is er voor 2 kinderen een lager bedrag aan
investeringsbijdrage ontvangen. Door de ANBI status van de Stichting was het voor het eerst
mogelijk om gebruik te maken van fiscale voordelen door de schenkingsovereenkomst voor
het investeringsdeel. Er zijn 21 schenkingsovereenkomsten opgesteld om voor een minimale
termijn van 5 jaar een bedrag te schenken. Voor 13 kinderen is een hoger bedrag ontvangen
dan de gevraagde € 55,- per jaar. Daarnaast is er voor € 2.000,- extra geld aan schenkingen
ontvangen in verband met de ANBI status. In totaal is er € 3.000,- meer ontvangen dan
begroot.
Uitgaven
De uitgaven zijn ruim € 2.000 lager uitgevallen dan begroot; dit wordt veroorzaakt door circa
€ 972,- lagere uitgaven aan nieuwe boeken. Daarnaast zijn de begrote gelden inzake het
schoolplein niet uitgegeven. Naar aanleiding van de tevredenheidspeilingen is er
geconstateerd dat het schoolplein toe is aan een grondige opknapbeurt. Hiertoe is onder
verantwoordelijkheid van het bestuur een aparte commissie opgericht die zich bezighoudt
met het uitwerken van de plannen en het werven van de benodigde fondsen. De
opknapbeurt van het schoolplein is gepland in schooljaar 2019-2020.
Het overschot in schooljaar 2018-2019 en van voorgaande schooljaren zal in 2019-2020
besteed gaan worden aan het nieuwe schoolplein. Per saldo is € 8.000,- gereserveerd voor
het schoolplein in dit boekjaar en nog eens € 1.500,- per september 2019.

Verantwoording activiteitenbijdrage schooljaar 2018-2019.
Begroting

Realisatie

Totaal bijdrage aan oudercommissie

€ 14.400

€ 14.410

Totaal Inkomsten

€ 14.400

€ 14.410

€ 1.000
€ 7.110
€ 300
€ 1.758
€ 1.280
€ 1.024
€ 660
€ 600
€ 792
€ 1.100
€ 1.750

€ 679
€ 6.696
€ 300
€ 1.238
€ 1.188
€ 703
€ 604
€ 566
€ 672
€ 600
€ 2.008

€ 160
€ 80
€0
€ 17.614
-/- € 3.214

€ 154
€ 85
€0
€ 15.494
-/- € 1.084

Uitgaven
Lustrum 95 jaar
Schoolreis
Kamp groep 8
Klassenbudget
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Musical
Sport
Culturele commissie
Eindejaarsfeest
Kosten betaalrekening
Dag van de leraar
Onvoorzien
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten minus uitgaven

Inkomsten
Alle kinderen (100%) hebben de activiteiten bijdrage betaald.
Uitgaven
Aan het begin van het schooljaar hebben we meer kosten begroot dan inkomsten omdat er
nog een budget over was van vorig schooljaar (en voorgaande schooljaren) en omdat het
een lustrum jaar betrof. We hebben een extra lustrum budget en een aanzienlijk hoger
eindejaarsfeest budget opgenomen. Het geld dat over was van de commissies van
Sinterklaas, Kerst en Pasen hebben we extra toegevoegd aan het eindejaarsfeest. Het
budget voor de sportcommissie hebben we verlaagd omdat er jaarlijks geld over bleef.
Doordat de dansworkshop aanzienlijk goedkoper uitviel dan gepland is er budget over.
Per saldo is er ‘slechts’ € 1.084,- meer uitgegeven dan dat er is binnen gekomen. Dit bedrag
is ingeteerd op het budget dat over was van de afgelopen jaren.

Balans totaal vermogen Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool
Boekjaar
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
investeringsbijdrage
Liquide middelen
activiteiten bijdrage
Totaal activa

31 juli 2019

31 juli 2018

0

0

€ 13.753

€ 7.717

€ 5.685

€ 6.766

€19.438

€ 13.937

Boekjaar
Passiva
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve
Vrije reserves
Voorzieningen
Kortlopende
schulden
Totaal activa

2018-2019

2017-2018

€ 8.000
€ 11.438
0
0

€0
€ 13.937
0
0

€ 19.438

€ 13.937

Dit jaar zijn er meer liquiditeiten aanwezig aangezien er vorig jaar meer geld is
binnengekomen door de ANBI status en er minder is uitgegeven.
De bestemmingsreserve ziet op de reservering voor het opknappen van het schoolplein.
Hiervoor is per 31 juli 2019 € 8.000 gereserveerd; daarnaast is in september 2019
aanvullend € 1.500 toegezegd.
Er wordt bewust een buffer (vrije reserve) van circa € 7.000,- aangehouden voor de
investeringsbijdrage zodat in het begin van het schooljaar al de gewenste uitgaven gedaan
kunnen worden voordat alle ouderbijdragen ontvangen zijn.
De kascontrole heeft op 2 september 2019 plaatsgevonden door twee onafhankelijke ouders,
Renate Hesp en Chiel van der Laan en zij hebben geen materiële bevindingen ten aanzien
van de kaspositie en geldstromen geconstateerd.
De cijfers zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 15 oktober 2019.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool
Ton Hubregste
Wieger ten Have
Suzan Hooij-Uittenbogaard
Sander Kranenburg
Bernard Schutte

