Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vereniging voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Delft e.o.

Nummer Kamer van
Koophandel

5 9 4 8 7 9 2 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Molenstraat 22 2611KA Delft

Telefoonnummer

0 6 5 5 8 6 0 4 6 1

E-mailadres

a.e.vlug@kpnmail.nl

Website (*)

www.vrijeschoolvodelft.nl

RSIN (**)

8 5 3 5 2 0 4 0 9

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Podiumkunsten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Albert Vlug

Secretaris

Anne-Tjerk Mante

Penningmeester

Loes Tijmensen

Algemeen bestuurslid

Adriaan Roest Crollius

Algemeen bestuurslid

Jeanne Tummers

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het doel van de vereniging is het faciliteren en stimuleren van voortgezet
vrijeschoolonderwijs in Delft en omstreken.
We willen bereiken dat kinderen in de fase waarin zij zich ontwikkelen tot
jong-volwassenen een breed pallet aan mogelijkheden krijgen om zich persoonlijk te
ontwikkelen.
Waar het curriculum van een school zich richt op het overbrengen van kennis, gaat het
bij persoonlijke ontwikkeling vooral om bewustworing wie je bent.
De vrijeschool pedagogiek gaat uit van een persoonlijke ontwikkeling waarbij
hoofd-hart-handen aandacht krijgen.Dus niet alleen kennis in het hoofd. \
Dat vergt bewustwording, andere vormgeving en andere materialen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Momenteel is er in Delft op de middelbare school 'Grotius College' een afdeling waar
vrijeschool onderwijs wordt verzorgd.
De vereniging heeft het initiatief genomen voor die afdeling en stimuleert de afdeling
om het vrijeschool gehalte hoog te houden. Afgelopen jaren heeft de vereniging veel
werk gestoken in het continueren van vrijeschool onderwijs op het Grotius College, dat
inmiddels gefuseerd is met de Spinoza scholengroep.
Concreet levert de vereniging via vrijwilligers hand- en spandiensten om allerlei extra
activiteiten te organiseren om een wijze waarbij de persoonsontwikkeling centraal
staat.
Omdat het vrijeschoolonderwijs relatief onbekend is in de regio, wordt de bekendheid
van vrijeschool onderwijs door de vereniging uitgedragen. De werving van leerlingen
op basisscholen in Delft en omstreken wordt door de vereniging georganiseerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Iedereen die de doelstelling van de vereniging onderschrijft, kan een vrijwillige bijdrage
doneren. Ouders van leerlingen die vrijeschool onderwijs gekozen hebben, wordt
gevraagd een gift over te maken.
Als richtbedrag geldt een gift van 450,- per jaar en de meeste ouders vinden dat geen
probleem.
Ook als leerlingen niet meer op de vrijeschool afdeling zitten, worden de giften soms
nog enige tijd gecontinueerd.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten komen ten goede aan de vereniging en de vereniging levert een
kwalitatieve bijdrage aan de vrijeschool afdeling.
De inkomsten worden niet gespendeerd aan individuen. Bijdragen voor kampen lopen
bv. via de school, niet via de vereniging.
Voor de afdeling worden seizoensfeesten georganiseerd, waarbij kunstenaars en
ambachtsmensen andere werelden ontsluiten en nieuwe ervaringen en uitdagingen
presenteren. In aanvulling op het periodeonderwijs en de kunstvakken kan extra
ondersteuning worden georganiseerd en extra materialen worden aangeschaft.

https://ouderverenigingwaldorf.nl/oudervereniging-waldorf/jaarstu
kken/ Vanuit de vrijeschoolvodelft.nl wordt doorgelinkt.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur is vrijwillig en onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De vereniging stimuleert dat het periode onderwijs op de afdeling conform vrijeschool
principes wordt vormgegeven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De vereniging faciliteert dat het kunstonderwijs van de afdeling bijdraagt aan de
persoonsontwikkeling (voornamelijk wilsontwikkeling via handelen en
schoonheidbeleving en samenwerking via verbinding vanuit het hart).
Groepsscholing van het docententeam op typisch vrijeschoolse aandachtspunten,
wordt ondersteund en door vrijwilligers georganiseerd.
Het borgen en continueren van vrijeschool onderwijs in Delft heeft de laatste tijd veel
aandacht en geld gekost. Door financiële crisis op het Grotius College stond het
verzorgen van vrijeschools onderwijs lange tijd ter discussie.

https://ouderverenigingwaldorf.nl/oudervereniging-waldorf/jaarstu
kken/

Open
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Balans

3 1 – 0 7 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Balansdatum

Activa

31-07-2021

31-07-2020 (*)

Passiva

31-07-2021

31-07-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

11.872

€

+
€

50.021

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

34.887

+
€

41.821

27.456

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

8.200

Totaal

€

34.887

25.250

€

+
€

€

-15.134

60.906

+
€

27.456

10.885

€

34.887

€

+
€

€
23.015

€

41.821

60.906

€

8.200

€

60.906

+

https://ouderverenigingwaldorf.nl/oudervereniging-waldorf/jaarstukken/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

56.985

+

€
€

56.985

120.005

+
120.005

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

56.985

120.005

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

72.119

€

94.755

Saldo van baten en lasten

€

-15.134

€

25.250

€

68.739

92.177

€
€

3.351

€

29

+

2.931

-353

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://ouderverenigingwaldorf.nl/oudervereniging-waldorf/jaarstu
kken/

Open

