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1. Inleiding
De Stichting Vrienden van de Nieuwe Park Rozenburgschool (voorheen,‘Stichting Vrienden van de Park’ ) 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 VvdP 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 ca. 550
leerlingen. De school heeft een laagdrempelig schoolgeld ad € 50,-. 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 2014-2015 zijn diverse uitgaven gedaan waaronder:
- Een vakleerkracht voor muziek
- Een vakleerkracht voor handvaardigheid
- Boekenkast voor de schoolbibliotheek
Het totaal aan uitgaven bedroeg € 34.709,-. Dit is ca. 10% meer dan in het schooljaar 2013-2014.
In het voorjaar 2014 is, na een lange periode van onzekerheid over de inrichting van het schoolplein, het
nieuwe speeltoestel geplaatst. Het speeltoestel is mogelijk gemaakt door een vijftal Rotterdamse fondsen
en bijdrage van de ouders. Het schoolplein is in 2014-2015 echter nog niet klaar. Hierover lopen nog een
aantal complexe (bestuursrechtelijke) procedures. Het bestuur van de stichting heeft het afgelopen
schooljaar weer een rol in trachten te spelen en zal dit ook komend jaar doen.
In totaal zijn er in het schooljaar 2014-2015 85 schenkingen gedaan, een toename van 23% ten opzichte
van vorig jaar toen er 69 donaties waren. In totaal is er € 41.570,- ontvangen (incl. een rentebate van €
615,-). Het aantal losse donateurs steeg met 37% tot 63 (vorig jaar 46) waarvan € 13.920,- werd
ontvangen, van 6 bedrijven (vorig jaar 4) is een totaal van € 17.000 ontvangen, en daarnaast is van 16
personen via een meerjarige schenkingsakte (overeenkomst per 1 januari 2014) een bedrag van € 10,650,ontvangen (vorig jaar 19).
Hiermee zijn de inkomsten vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (€ 42.743). Het totaal bedrag
van meerjarige schenkers is afgenomen zoals al werd geprognosticeerd in voorgaand jaar, maar het aantal
losse donaties is toegenomen. Hoewel het gemiddelde bedrag van de schenkingen is gedaald is er door
een groter aantal ouders gedoneerd. De stichting streeft naar groei zowel in de inkomsten als in het
aantal participanten. De stichting ziet de toename van donateurs dan ook als een positieve ontwikkeling.
Wel is er zorg omdat er een grote afhankelijkheid is van een aantal grote(re) donateurs en een fors aantal
schenkingsakten binnen afzienbare termijn zal verlopen.
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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. Hier zijn echter nog geen duidelijke
resultaten van gezien in het afgelopen schooljaar.

3.

Organisatie

3.1 Stichting
In het schooljaar 2014-2015 is een naamswijziging voorbereid. Deze zal in het schooljaar 2015-2016 notarieel
worden vastgelegd. Reden voor de naamswijziging is het bestaan van meerdere “Vrienden van de Park”
Stichtingen. Met name bij fondsenwerving willen we voorkomen dat er verwarring kan ontstaan. Stichting
Vrienden van de Nieuwe Park Rozenburgschool is eenduidig en daarom deze nieuwe naam van de Stichting.

3.2 Bestuur & Raad van Advies
In het schooljaar 2014-2015 is een lid afgetreden in het bestuur: de heer M. Windt, secretaris
Het volgende lid is toegetreden: de heer J. Bergsma. In de RvA hebben geen mutaties plaatsgevonden
Alle bestuursleden zijn ouders met kinderen op de Nieuwe Park Rozenburg school. Het bestuur bestaat per 1
september 2014 uit de volgende leden:
Arjenne Jetzes, voorzitter
Jelmer Bergsma, secretaris
Wim Haring, penningmeester
Franciska Zijlmans-Wierenga , lid
Yvo Joustra , lid
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 2014 uit de volgende leden:
Kees Adriaansen , directeur NPRS),
Merlijn Jacobs , ouder - lid vanuit de Medezeggenschapsraad
Marielle Reimers ,ouder - lid
John Brands, ouder – lid
Na goedkeuring van het jaarverslag 2014-2015 zal penningmeester W. Haring aftreden en worden opgevolgd
door M. Belt in oktober 2015.
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,
Rotterdam, september 2015
Arjenne Jetzes
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VvdP Balans per 31.08.2015
Bestuursrekening
Bestuursspaarrekening
Totaal liquide middelen

Totaal Bezittingen

€
€
€

€

347
42,974
43,321

43,321

Eigen vermogen 31.08.2014
Batig Saldo 2015
Eigen vermogen 31.08.2015

€
€
€

32,283
7,473
39,756

Restant reservering Speeltoestel *
Vooruitontvangen donaties 2015 - 2016
Tot. reservering & vooruitontv. gelden

€
€
€

1,250
2,315
3,565

Totaal Vermogen

€

43,321

Akten (meerjarige toezeggingen)
Sponsoring (facultatief)
Overige inkomsten
Totaal Inkomsten / Bijdragen

€
€
€
€
€

13,920
10,650
17,000
41,570

Rente bestuursspaarrekening

€

615

Totaal

€

42,185

* Dit geld zal w orden besteed aan de inrichting van het schoolplein.

VvdP Baten en Lasten 2014 / 2015
Lasten

Baten

Uitgaven volledig schooljaar
Vakondersteuning Muziek
Vakondersteuning Handvaardigheid

€
€

14,717
15,992

Eenmalige uitgaven
Bijdrage Boekenkasten / Lichtinstallatie

€

4,000

Totaal ondersteuning School

€

34,709

Bankkosten (cash)

€

4

Batig saldo 2014 / 2015

€

7,473

Totaal

€

42,185

Inkomsten Bronnen
Donaties (facultatief)
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