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1. Inleiding

september 2017

De Stichting Vrienden van de Nieuwe Park Rozenburgschool is opgericht op 31 december 2007 en
heeft een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) status. De stichting heeft als doel de Nieuwe
Park Rozenburg (NPRS) financieel te ondersteunen om leuke en nuttige dingen te doen, naast de
reeds bestaande lessen en activiteiten. De Stichting VvdNPRS beheert de financiële schenkingen van
ouders en donateurs aan de NPRS en geeft advies hoe deze schenkingen besteed kunnen worden.
Alle bestedingen komen direct toe aan de leerlingen van de NPRS

De Nieuwe Park Rozenburgschool (NPRS) is een gemengde buurtschool midden in Rotterdam
Kralingen. Een christelijke basisschool met open deuren voor alle religies. Op de NPRS wordt
lesgegeven aan bijna 600 leerlingen. De school heeft een laagdrempelig schoolgeld ad € 75,-. Dit is in
vergelijking met omringende scholen een gering bedrag. Het streven is om dit bedrag laag te houden,
zodat de school toegankelijk is voor alle doelgroepen.
2. Bestedingen en schenkingen

Gedurende het schooljaar 2016-2017 zijn diverse uitgaven gedaan waaronder:
- Een vakleerkracht voor muziek

- Een vakleerkracht voor handvaardigheid
- Nieuwe uniforme sportoutfits
- Boekenkasten

Het totaal aan uitgaven bedroeg €45.176, waarvan €36.357 voor de vakleerkrachten muziek en
handvaardigheid.
In totaal is dit jaar € 49.977 aan donaties opgehaald. Er waren in dit schooljaar 22 overeenkomsten
en akten, waarmee ouders fiscaal aftrekbaar hebben bijgedragen. Daarnaast zijn 79 losse donaties
ontvangen van bestaande en nieuwe donateurs. Dit jaar werd een groot bedrag aan bijdragen van
sponsors ontvangen, in totaal € 12.250.
De stichting streeft naar groei zowel in inkomsten, als in participanten. Wel is er zorg, omdat er een
grote afhankelijkheid is van een aantal grote(re) donateurs en een fors aantal schenkingsakten zal
binnen afzienbare termijn verlopen.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe fiscale richtlijnen en is een notariële akte niet meer vereist, om de
periodieke schenking aftrekbaar te maken. Een getekende overeenkomst volstaat ook. Dit kan het
makkelijker maken voor ouders om een overeenkomst aan te gaan. In het schooljaar 2016-2017
heeft dit gelukkig geleid tot een stijging van het aantal periodieke schenkingen.
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2. Organisatie

Bestuur & Raad van Advies

In het schooljaar 2016-2017 is de samenstelling van zowel het bestuur, als de raad van advies niet
verandert.
Bestuur.
Alle bestuursleden zijn ouders met kinderen op de Nieuwe Park Rozenburg school. Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
Mattijs Landman, voorzitter
Jelmer Bergsma, secretaris
Mathieu Belt, penningmeester
Yvo Joustra, lid
Wendelien Hogenbirk-Stuart, lid
Jacqueline Opstelten, lid.
Raad van Advies.
De Raad van Advies (RvA) heeft de rol van toezichthouder. Beslissingen over voorstellen worden
gedaan in overleg met de RvA. De RvA bestaat per 1 september 2016 uit de volgende leden:
Kees Adriaansen , directeur NPRS
Merlijn Jacobs , ouder - lid vanuit de Medezeggenschapsraad
Vivianne van der Bilt, ouder – lid
John Brands, ouder – lid
De leden van het bestuur en de Raad van advies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
Het bestuur is 6 keer bijeengekomen waarvan 3 keer samen met de Raad van Advies.
Namens het bestuur, heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen schooljaar.

Rotterdam, september 2017

Mattijs Landman
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JAARREKENING
Resultatenrekening

2016-2017

2015-2016

Totaal losse donaties (facultatief)

€

19,744 €

15,787

Akten (meerjarige toezeggingen)

€

13,790 €

12,080

Sponsoring (facultatief)

€

12,250 €

18,098

Stamppot diner
Totaal inkomsten

€
€

4,193 €
49,977 €

4,259
50,224

Vakondersteuning Muziek

€
€
€

18,209 €

18,148 €
8,819 €

13,928

Totaal uitgaven

€

45,176 €

53,370

Vakondersteuning Handvaardigheid
Bijdragen plein en school
Kosten kerstkaarten
Rente bestuursspaarrekening
Bankkosten
Exploitatie-saldo 2017-2016

€
€
€
€

103
(73)
136
4,634

€
€
€
€

13,344
26,098
221
(331)
155
(3,191)
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VvdP Balans

per 31.08.2017

per 31.08.2016

Bestuursrekening
Bestuursspaarrekening
Totaal liquide middelen

€
€
€

8,521
38,686
47,207

€
€
€

5,518
55,954
61,473

Debiteuren

€

-

€

-

Totaal Activa

€ 47,207

Eigen vermogen 31.08.2015
Resultaat
Eigen vermogen

€
€
€

36,608
4,634
41,242

Voorziening debiteuren
Restant reservering speeltoestel
Nog te ontvangen facturen
Vooruitontvangen donaties

€

-

€
€

5,965

Totaal ov. Passiva
Totaal Passiva

€

5,965

€ 47,207

€ 61,473
€
€
€

39,799
(3,191)
36,608

€
€

20,000
4,865

€

24,865

€ 61,473
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