
 

 

Jaarverslag en jaarrekening 2019/2020 van de  

Stichting Vrienden van de Fontein 

 

Introductie  

De Stichting Vrienden van de Fontein (hierna: de stichting) stond ook dit jaar weer klaar om de 

school en ouders te ondersteunen.  

De stichting omvat twee hoofdonderdelen. Als eerste, het ondersteuningsfonds dat op basis van 

donaties extra activiteiten organisatie en extra materialen aanschaft ter ondersteuning van het 

onderwijs voor alle kinderen op basisschool De Fontein. Daarnaast is er de werkgroep Fontein Na 

School die met behulp van externe fondsen naschoolse activiteiten organiseert. De financiën van 

beide activiteiten zijn gescheiden. 

Activiteiten 

Ondersteuningsfonds 

Op 17 september 2019 zijn de kinderen (al vroeg dit jaar) op schoolreis geweest. Er zijn ouders 

van 19 kinderen geweest die een aanvraag hebben gedaan voor ondersteuning door onze stichting 

en waarvan de aanvraag is toegekend. De totale kosten hiervoor voor de stichting bedroegen 

€489,00. Door de coronacrisis in de tweede helft van het schooljaar hebben er verder geen 

activiteiten meer plaatsgevonden die door de stichting ondersteund konden worden. 

 

De inkomsten voor de stichting dit schooljaar zijn opgebracht door twee activiteiten. Op 2 

november heeft er in de gymzaal een kledingruilbeurs plaatsgevonden. De opbrengst daarvan was 

€25,00. Daarnaast heeft de lokale Albert Heijn gedurende een aantal maanden de donatiezuil naast 

de statiegeldflessenautomaat ingezet ten behoeve van onze stichting. Met deze actie is er €221,55 

opgehaald. 

 

Ten slotte is hebben onze vrienden dit jaar ook weer trouw geld gedoneerd. Daarbij heeft de 

stichting €375,00 ontvangen. 

  

In totaal was het resultaat van het ondersteuningsfonds dit schooljaar €2,17 negatief. 

 

Fontein Na School 

 

In de periode december en januari heeft de werkgroep Fontein Na School fondsen aangevraagd 

waarmee de naschoolse activiteiten gefinancierd kunnen worden. Er zijn 12 fondsen 

aangeschreven. Daarbij hebben we fondsen toegezegd gekregen van St. Laurensfonds, Stichting 

Bevordering Volkskracht, de Erasmusstichting Rotterdam en Stichting Bond voor Lichamelijke 

Opvoeding. Daarmee hebben we voor in totaal € 14.000 aan fondsen toegezegd gekregen. 

 

Van 13 januari tot en met 26 maart 2020 heeft de werkgroep een blok met naschoolse activiteiten 

georganiseerd. Er waren elke week 6 verschillende activiteiten voor verschillende 

leeftijdscategorieën, waaronder freerunnen, theaterles en ukeleleles. Helaas is het blok met 

activiteiten na 8 weken voortijdig beëindigd vanwege het sluiten van de school als gevolg van de 

coronamaatregelen. Er hebben 42 kinderen meegedaan aan de activiteiten. Bij een aantal 

activiteiten hebben ouders zich ingezet als vrijwilliger. De naschoolse activiteit zangles is gegeven 

door één van de ouders met kinderen op school.  

 

Wisselingen in bestuur en raad van advies 

Het bestuur bestond in dit schooljaar uit Annemieke Kolle (voorzitter), Reinout van Schouwen 

(secretaris), Stefan Kroon (penningmeester), Nursel Topal en Zahra Baba. Het bestuur werd 

1 
 



ondersteund door de raad van advies. De raad van advies bestond uit de schooldirecteur Anne 

Schipper, Naouar Saber en Stephan Metselaar. 

Jaarrekening 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 

2020. In de statuten is bepaald dat het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.  

Conform de statuten (artikel 5.8) ontvingen de bestuursleden geen bezoldiging of 

onkostenvergoeding. 

Het bestuur heeft dit schooljaar besloten het restant van de reserve Sponsorloop toe te voegen aan 

de Algemene Reserve. Het ging om een bedrag van €36,28.  

 

Winst- en Verliesrekening 2019 - 2020  
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 Algemeen Fontein Na School 

  

Inkomsten 

Donaties 375,00 - 

Fondsen tbv naschoolse activiteiten - 1.000,00 

Inschrijfgeld naschoolse activiteiten - 1.008,77 

Inzamelacties 221,55 - 

Verkoopinkomsten 25,00 - 

Totaal — Inkomsten 621,55 2.008,77 

Af: Uitgaven 

Bankkosten 134,72 - 

Culturele uitstapjes 489,00 - 

Naschoolse activiteiten - 2.924,18 

Totaal — Uitgaven 623,72 2.924,18 

  

Nettowinst (verlies) (2,17) (915,41) 

  



Balans per einde 2019-2020 op 31-08-2020 

 

Instemming 

De Raad van Advies heeft de jaarrekening gezien en goedgekeurd. Het verslag en de jaarrekening 

zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van XX 2020. 
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 31-08-2020 01-09-2019 

  

Activa 

Banksaldo 3.904,89 4.822,47 

  

Netto Vermogenswaarde 3.904,89 4.822,47 

  

Eigen Vermogen 

Algemene Reserve 1.113,73 1.079,62 

Bestemmingsreserves 

Fontein Na School 2.791,16 3.706,57 

Sponsorloop - 36,28 

Totaal — Bestemmingsreserves 2.791,16 3.742,85 

Totaal — Eigen Vermogen 3.904,89 4.822,47 

  

Totaal Eigen Vermogen 3.904,89 4.822,47 

  


