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Bestuursverslag 2013
1. Bestuurlijke gegevens
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Leonardo Eemland bestond in 2013 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester/Secretaris:
Bestuurslid:

R.G.C. Dirven
G.J. Bakker
C. van Dord-Meppelink

2. Bestuursverslag
Algemeen
In 2013 zijn er door de stichting geen bijzondere activiteiten ontplooid. Wel was er bijzondere aandacht voor
de invulling van de primaire doelstelling om de continuïteit van het Leonardo onderwijs in Amersfoort en
omstreken te waarborgen. Dit is onder andere bereikt door een gift over de afgelopen jaren van in totaal
€ 135.000,- verdeeld over de jaren:
Jaar
2010
2011
2012

Bedrag
€ 35.000
€ 50.000
€ 50.000

Ook over 2013 kan opnieuw een mooie gift worden gedaan aan Stichting de Meerkring de school.
Daarnaast heeft de stichting het onderwijs ondersteund door te faciliteren in de ICT omgeving.
De kosten die hiermee in verband staan zijn door de Stichting betaald, zoals ook blijkt uit de
Baten- en lastenrekening over 2013.
De algemene kosten zijn in 2013 extra hoog als gevolg van het faillissement van de leverancier van de
laptops. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud aan de laptops hoger dan verwacht. Daarnaast zijn er in 2013
een aantal laptops ontvreemd als gevolg van diefstal vanuit de opslagruimte en bij een leerling thuis.
Besluiten
In 2013 zijn door het bestuur de volgende besluiten genomen:
-De gift over het het jaar 2012 wordt definitief toegekend aan Stichting Meerkring en deze is ook overgemaakt.
-Er is een kascontrolecommissie ingesteld op vrijwillige basis. Dit wordt mee ingegeven als onderdeel voor de
ouderbetrokkendheid.
Financieel
De Stichting heeft over 2013 in totaal aan giften een bedrag van ruim € 78.000 ontvangen. Na aftrek van de kosten
Na aftrek van de kosten en de gift aan Stichting Meerkring resteerde een bedrag van € 1.954,-.
Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.
Deze reserve is nodig voor de continuïteit van de stichting. Jaarlijks zal deze reserve opnieuw worden
beoordeeld en zo laag mogelijk worden gehouden.
Beloningsbeleid
De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur. Wel is er in 2013 een bedrag van € 572,- aan bestuurskosten
betaald. Het gaat hierbij om kostenvergoedingen aan bestuursleden op basis van werkelijk gemaakte kosten en
de betaalde verzekeringspremie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Er zijn in 2013 geen uitbetalingen aan derden gedaan.
Vooruitblik
In 2013 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Verder zijn de activiteiten nagenoeg ongewijzigd.
Het nieuwe bestuur beraamt zich wel op een andere invulling of vervanging van de huidige ICT infrastructuur.
Daarnaast heeft het bestuur de intentie om de ouderbetrokkenheid verder te ontwikkelen.
Hierover kunt u meer lezen in het geactualiseerde beleidsplan.
Namens het bestuur,

R.G.C. Dirven
Voorzitter

G.J. Bakker
Penningmeester
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BALANS PER 31 december 2013
2013

2012

ACTIVA
Vaste activa
40 Investeringen
41 Afs investeringen

85.350
-65.705

Vorderingen op korte termijn
130 Debiteuren
Liquide middelen
110 Bank
111 Spaarrek

85.350
-42.275
19.646

43.075

3.160

2.325

4.967
55.429

2.620
41.299
60.396

43.920

83.202

89.320

2013

2012

PASSIVA

Reserves
90 Reserve
91 Toevoeging reserve

Schulden op korte termijn
92 Toezegging gift
80 Contract laptops
800 Vooruitontvangen giften

7.537
3.954

3.870
3.667
11.491

7.537

50.000
12.482
9.229

50.000
22.442
9.340

83.202

89.320
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BATEN EN LASTENREKENING 2013
2013
Inkomsten
800
810
811
820
801
831

Gift ouders alg.
Spon. ouders
Spon.bedr.
Donaties
Opbrengst verkoop laptops
Rente opbrengsten

2012

78.833
0
0
0
800
1.710

76.493
0
0
0
0
0
81.343

76.493

kosten
400
410
420
440
441
470
480
490

Bankkosten
Bestuurskosten
kvk
porto
Kantoorbehoefte
Sponsorkosten
Afschrijving laptops
Overig

201
572
0
0
0
0
21.338
5.279

183
357
24
0
53
0
21.338
871
-27.389

Gedane giften
500 Giften St meerkring
91 Toevoeging reserve

50.000
3.954

-22.826

50.000
3.667
-53.954

-53.667

0

0
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2013
Materiele vaste activa
Betreft de laptops die in respectievelijk 2010 en 2011 zijn aangeschaft.
Afschrijving in 4 jaren naar periode toegerekend.
Liquide middelen
Banksaldo van de 2 bankrekeningen
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gevormd door toevoeging van de resultaten over de afgelopen jaren.
De jaarlijkse giften aan Meerkring zijn hierop in mindering gebracht. De giften zijn tot en met
2012 afgerond.

Schulden op korte termijn
Dit betreft het financieringscontract voor de aanschaf van de laptops. Het contract bestaat uit 2 delen:
Contract
Start
Einddatum Looptijd
Aflossing per
1
mei-10
mei-12 24 maanden
maand
2
nov-11
nov-14 36 maanden
kwartaal
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TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTENREKENING 31 december 2013
Gift ouders algemeen
De ontvangen giften van de ouders in de verslagperiode.
De lagere opbrengst dan verwacht is het gevolg van het niet betalen van de bijdrage van 4 ouders
over de eerste helft van het jaar en de late betaling van de nieuwe ouders.
Rente opbrengsten
De ontvangen rente over 2011 en 2012 waren niet verantwoord in de betreffende jaren.
Deze zijn nu, samen met de rente over 2013 in de cijfers als rente opbrengst opgenomen.
Afschrijving
De laptops worden lineair in 4 jaar afgeschreven. De verantwoorde afschrijving heeft betrekking op de
periode t/m 31 december 2013.
Overige kosten
De overige kosten hebben betrekking op onderhoudskosten voor de laptops. Deze zijn om diverse
redenen aanzienlijk hoger dan verwacht.
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