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1. Bestuursverslag
Bestuursverslag schooljaar 2016/2017
De vereniging heeft als doel het faciliteren en stimuleren van voortgezet vrijeschoolonderwijs in
Delft. Dat wordt voornamelijk vormgegeven door ondersteuning van de vrijeschoolse
activiteiten op de Vrijeschoolafdeling (VSA) van het Grotius College in Delft.
Het tweede jaar van de VSA was een jaar waarin verder gebouwd is aan de afdeling. Onze eerste
lichting eersteklassers werden tweedeklassers en drie nieuwe eerste klassen begonnen met drie
nieuwe klassendocenten; één mavo/havo klas en twee havo/vwo klassen.
Ter voorbereiding van de drie nieuwe eerste klassen werd een derde lokaal omgetoverd in een
echt vrijeschoollokaal met schoolbord, smartbord en een mooie houten kast.
Periodeonderwijs en Kunstvakken
Centraal in de vrijeschoolidentiteit staat dat kennis niet alleen via het hoofd, maar ook via hart
en handen verwerkt wordt. In het periodeonderwijs en in de kunstvakken komt dit het
duidelijkst tot uiting, maar ook in de gewone vakken wordt het kunstzinnig aanbieden en
verwerken nagestreefd.
Beide leerjaren zijn aan de slag gegaan met periodeonderwijs. In de periodes worden in de
eerste klas zoal ontdekkingsreizen, geometrische figuren en sterrenkunde ontdekt. In de tweede
klas gaan de leerlingen in de periodelessen aan de slag met een breed aanbod aan vakken zoals
natuurkunde, wiskunde, biologie en geschiedenis.
Bij de kunstvakken worden er in de tweede eetkamerstoelen gemaakt, wilgen geknot en
gekookt bij buurthuis ‘onder de Schie’. In de eerste klassen wordt er ook gekookt en verder
onder andere getuinierd in de permacultuurtuin vlakbij school. Voor fotografie is dit jaar een
Doka ingericht zodat de leerlingen leren om zelf foto’s te ontwikkelen en af te drukken.
Tijdens de muzieklessen maken de leerlingen kennis met diverse instrumenten en ontwikkelen
ze zich door samen muziek te maken. Tijdens koor en euritmie ontwikkelen de kinderen zich op
het gebied van samenwerking in groepen.
Commissies van de vereniging
De wervingscommissie en behulpzame ouders bezochten weer 100 basisscholen in Delft en
omstreken om de VSA-ansichtkaarten aan de kinderen van groep 8 / 6e klas te bezorgen en de
betreffende docenten een informatiepakket over vrijeschoolonderwijs aan te bieden. Ook hielp
de oudervereniging met de werving van nieuwe leerlingen bij de open dagen en open avonden
op het Grotius College. Speciaal daarvoor is ook een mooi informatieboekje samengesteld over
de VSA, om ‘nieuwe ouders’ de informatie te geven om samen met hun kind een goede
schoolkeuze te maken.
Het was een druk jaar voor de profielencommissie, die in opdracht van mevrouw Kuijt allerlei
informatie verzameld heeft hoe andere vrijescholen hun bovenbouw vormgeven en scenario’s
uitgewerkt heeft hoe het 3e jaar mavo en havo/vwo op de beste manier kan worden
vormgegeven. Samen met mevrouw Kuijt en met hulp vanuit andere vrijescholen en de
roostermaker is het gelukt om het rooster voor mavo 3 en havo/vwo 3 kloppend te krijgen.
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Daar mogen we heel trots op zijn. Het was een enorme klus, en uiteindelijk lukte het om in het
rooster van mavo 3 periodeonderwijs te combineren met de diverse keuzevakken.
De gereedschapscommissie heeft een aantal zaken gemaakt; een droogkast voor kunst om
schilderwerken te drogen en een levensgrote hefboom op wig voor periodeonderwijs
mechanica.
De kascontrolecommissie heeft goed werk gedaan. Het bestuur heeft in een eerste opzet
jaarstukken van de vereniging gemaakt en heeft verder geleerd door de kwaliteit van de
kascontrolecommissie.
De lezingencommissie heeft een lezing georganiseerd door Frans Lutters, een bekend en ervaren
spreker en auteur van diverse boeken. Dhr. Lutters is docent aan een middelbare vrijeschool.
En er is in 2016/17 een start gemaakt met de klassenouderstructuur: alle klassenouders komen
2 à 3 maal per jaar bij elkaar om relevante zaken te bespreken, elkaar rondom de kinderen te
verbinden en het samenspel met de VSA te verbeteren. Bij het zomerfeest hebben de
klassenouders onmisbare hulp geleverd.
Activiteiten door het jaar heen
De leerlingen hebben voor het Michaëlsfeest een stoere activiteit gedaan: strand opruimen (1e
klas) en smeden (2e klas). Moed tonen werd in de praktijk gebracht.
Met cultuurdag zijn de 2e klassen naar diverse musea in Den Haag geweest (Escher museum,
museum Mesdag en Omniversum over ‘van Gogh’). De eerste klassen zijn in Delft in het
Prinsenhof geweest en hebben zich verkleed laten fotograferen als 17e eeuwer bij ‘Something
Extra’.
Voor de kerstvakantie hebben de leerlingen geschaatst op de Uithof, weer een groot succes.
Ook zijn de leerlingen op kamp geweest. De eerste klassen op de fiets / met waterbus naar een
3-daags kampeerkamp bij Dordrecht. De tweede is twee dagen naar Rotterdam geweest en
heeft daar een klimbos en verschillende musea bezocht. Ze hebben overnacht in de
kubuswoningen bij Rotterdam Blaak.
Als afsluiting hebben we een prachtig zomerfeest gevierd in het Bieslandse Bos, met een
acrobatiek act en ander vermaak. Daar hebben we de leraren in het zonnetje gezet en afscheid
genomen van mevrouw Kuijt.
Vrijescholen algemeen
Het Grotius College is dit jaar lid geworden van de vereniging van vrijescholen. Een mijlpaal voor
onze vereniging, want de oudervereniging is nu niet de enige link naar de borging van de
vrijeschoolse identiteit.
Er zijn diverse vrijeschoolinitiatieven in het land. Om van elkaar te leren komen de
initiatiefscholen af en toe bij elkaar. Ook daar is de oudervereniging mee naartoe geweest en
dat is elke keer weer een leerzame ervaring. De contacten met de andere initiatieven leveren
heel veel inzicht en inspiratie op.
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2. Balans
Activa

31-07-2017

31-07-2016

€

€

Liquide Middelen

16.681

9.294

BALANSTOTAAL

16.681

9.294

7.378
5.260
12.638

513
6.865
7.378

4.043
4.043

1.916
1.916

16.681

9.294

Vlottende Activa

Passiva
Eigen Vermogen
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar

Kort lopende schulden
Nog te betalen kosten

BALANSTOTAAL
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3. Exploitatierekening

Opmerking: In de begroting van 2016-2017 is een bedrag van 6.640 euro opgenomen zowel onder de
Inkomsten als onder de kosten, die in het daadwerkelijke schooljaar via het Grotius zijn gelopen .
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4. Grondslagen
Algemeen
Grondslagen voor de waardering
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij
een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Balans
Vorderingen en voorraden
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel
bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Exploitatierekening
Grondslagen voor het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de kosten
hiervan over het boekjaar, rekeninghoudend met de hiervoor genoemde
waarderingsgrondslagen.
Inkomsten
Dit zijn inkomsten verkregen uit ouderbijdragen van ouders.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Personeel
In de verslagperiode waren er geen personeelsleden in dienst.
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5. Toelichting op de balans en exploitatierekening
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van 5.260 euro. Dat was niet begroot. Dit
komt vooral door de lagere scholingskosten voor docenten. Deze kosten zijn lager dan begroot
omdat gebruik is gemaakt van de persoonlijke opleidingsbudgetten die het Grotius college elke
docent biedt. We leren hiervan en hebben het scholingsbudget voor 17/18 aangepast. Wel blijft
de scholing van docenten een belangrijk speerpunt en kan het niet gebruikte bedrag volgend
schooljaar (met veel nieuwe docenten) alsnog ingezet worden. Het feit dat de ingezette
ontwikkeling van het voortgezette vrijeschool onderwijs zich zeer succesvol manifesteert is toe
te juichen, maar vraagt in de eerste 6 jaar opstartfase extra aandacht.
Het schooljaar 2016-2017 is aangevangen met 5 klassen, terwijl dat er in het voorgaande
schooljaar nog maar 2 waren. Deze ontwikkeling is terug te zien in de Ouderbijdragen.
De kosten voor het Periodeonderwijs hebben betrekking op kosten voor activiteiten zoals
jaarfeesten, uitjes (bv museumbezoek) en materialen voor periodeles in de klassen. De
periodeschriften heeft Grotius voor haar rekening genomen (zie ook voetnoot onder de
exploitatierekening).
De Algemene kosten betreffen voornamelijk extra coördinatie-uren en inrichting van lokalen. Zo
is er bijvoorbeeld een fraaie tweedehands antieke kast aangeschaft.
Bij de uitgaven onder het kopje Kunst gaat het om materialen voor de kunstvakken en de
pianobegeleiding bij euritmie. Ook is er dit verslagjaar extra ruimte gehuurd voor de kooklessen
en assistentie ingehuurd voor de lessen fotografie.
Kosten voor Vaklessen zijn kosten die gemaakt zijn voor andere lessen dan periodeonderwijs
zoals vreemde talen.
Scholing van docenten gaat om trainingsdagen voor de docenten van de VSA.
Onder de kosten voor het Beheer Oudervereniging vallen voor het merendeel uitgaven die
betrekking hebben op PR en voorlichting voor 6e klas en groepen 8 van scholen in Delft en
omstreken. Ook lezingen voor ouders van de VSA zijn onder deze post verantwoord. Zo was er
afgelopen jaar een lezing door Frans Lutters.
De kosten onder Kamp/werkweek betreffen kosten voor de werkweken van klas 1 en 2. Doordat
de kosten van de werkweken lager uitvielen dan begroot, kon ook de werkweek van klas 2 uit de
ouderbijdragen betaald worden.
Op de balans staat aan het eind van de verslagperiode een Eigen vermogen van 12.638 euro. In
termen van Weerstandsvermogen is dat circa 24% en dat is goed te noemen. Het
Weerstandsvermogen bestaat enerzijds uit het bedrag dat het eerste jaar van de VSA is ingelegd
om de liquiditeit van de vereniging te borgen: aangezien er elk jaar in september kosten
gemaakt moeten worden voor het 1e kwartaal (periode, kunst, pianobegeleiding) en er pas in
november inkomsten vanuit de ouderbijdragen zijn, moeten er voldoende liquide middelen zijn
(met een groeiend aantal leerlingen ook een groeiend bedrag). Anderzijds is het resultaat van
het tweede jaar VSA aan het weerstandsvermogen toegevoegd voor scholing van nieuwe
docenten. Omdat het aantal nieuwe docenten zal gaan afnemen, zal ook dit bedrag de komende
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jaren lager kunnen worden. De in de balans opgenomen kortlopende schulden hebben
betrekking op de rekening courant met het Grotius (211,-), een post die niet voor de VSA
bestemd is (500,-)en een beperkt aantal overlopende posten waarvan de factuur na einde van
het verslagjaar is ontvangen.
Er is een bedrag van 890,- van materialen voor pakketjes verrekend met vorig jaar.
De nog niet geïnde ouderbijdrage (ruim 1900,-) wordt afgeschreven. Ouderbijdrage hiervan, die
na sluiten van ons boekjaar (31 juli) binnenkomt, zal bij boekjaar 17/18 als inkomsten worden
opgenomen.
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6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

-

Kredietfaciliteiten
Er zijn geen zekerheden verstrekt. De onder de Liquide middelen opgenomen bedragen
zijn vrij opneembaar.

-

Financiële verplichtingen
Huur verplichtingen
Er zijn geen huurverplichtingen
Leaseverplichtingen
Er zijn geen leaseverplichtingen
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7. Begroting 2017-2018

De begroting is gemaakt op basis van een verwachting van 209 kinderen tegen 127 kinderen in
het schooljaar 2016-2017.
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8. Fiscale aspecten
De Stichting is niet belastingplichtig

9. Algemeen
De Vereniging is op 23 december 2013 opgericht en heeft als doelstelling om het bevorderen van
voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio Delft. De essentie van het vrijeschoolonderwijs is dat
daarin datgene wordt gedaan, geleerd en onderwezen dat ontleend is aan het inzicht in de
opgroeiende jonge mens en diens individuele en sociale vermogens. De vereniging tracht dit doel
onder meer te bereiken door:
 Het bieden van ondersteuning aan de vernieuwing, ontwikkeling en uitvoering van
genoemd onderwijs;
 Het organiseren, (laten) innen en besteden van de financiële bijdrage van ouders
voor het genoemde onderwijs
 Het mogelijk maken van een forum voor vragen, ideeën en behoeften ten behoeve
van leerlingen, ouders, leerkrachten en overige medewerkers, die deelnemen aan
genoemd onderwijs
 Het faciliteren van zelfscholing van geïnteresseerden in de achtergronden van het
vrijeschool onderwijs
Het verenigingsbestuur bestaat uit de volgende leden:
A. E. Vlug
Y.M. van Gameren
R. Nauta
A. van der Have
N. Guequierre
Het bestuur word benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Bestuursleden kunnen
driemaal worden herkozen.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Statutaire regeling inzake de vaststelling van de jaarrekening
Het bestuur is overeenkomstig artikel 19 van de statuten verplicht het jaarverslag ter
goedkeuring voor te leggen aan de Algemene ledenvergadering.
Voorstel resultaatbestemming
Over het boekjaar 2016-2017 is een positief resultaat behaald van € 5.260,-. Dit bedrag is,
vooruitlopend op het besluit van de ledenvergadering, in de jaarrekening 2016-2017 reeds aan
het Eigen vermogen toegevoegd. Conform de statuten zijn deze middelen bestemd voor de
hierboven genoemde doelstellingen van de vereniging.
Goedgekeurd op de algemene ledenvergadering 18 januari 2018
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