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Bestuursverslag 2015
1. Bestuurlijke gegevens
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Leonardo Eemland bestond in 2015 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester/Secretaris:
Bestuurslid:

R.G.C. Dirven
G.J. Bakker tot 1/9/2015, daarna E.M. Besseling-Bouwman
C. van Dord-Meppelink tot 2/11/2015, daarna S.C.M. van Katwijk

2. Bestuursverslag
Algemeen
In 2015 zijn door de stichting de volgende activiteiten ontplooid:
Verkoop deel van eigen ICT-middelen, ICT via Meerkring contract, voorbereiden verkoop eigen laptops,
inzet gastdocenten Spaans en schaken, creacircuit mogelijk maken, webpagina verbeterd en gehost bij DaVinci,
beleidsplan bijgewerkt, opvolging bestuursleden organiseren, ouderavonden organiseren, nieuwsbrieven verstuurd, etc.
Er was 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 2014 van € 50.000 aan Stichting Meerkring voor de realisatie
van het onderwijs dat op DaVinci Eemland fulltime wordt gegeven. Ook over 2015 kan opnieuw een gift worden gedaan aan Stichting Meerkring.
Tezamen met de giften over afgelopen jaren 2010 t/m 2013 zijn giften gedaan van in totaal € 285.000:
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Bedrag
€35.000
€50.000
€50.000
€50.000
€50.000
€50.000

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 Winst- en verliesrekening over 2015.
Besluiten
In 2015 is door het bestuur onder andere het de volgende besluit genomen:
-De gift over het het jaar 2015 wordt definitief toegekend aan Stichting Meerkring en deze is ook overgemaakt.
Financieel
De Stichting heeft over 2015 in totaal aan giften een bedrag van ruim € 75.000 ontvangen.
Na aftrek van de kosten en de gift aan Stichting Meerkring resteerde een bedrag van € 8.739,Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag is in 2015 onevenredig hoog omdat er
uitgaven voorzien waren die zijn doorgeschoven naar 2016. Het gaat om een bedrag van
1600 euro voor een technieklijn. De technieklijn wordt misschien vervangen door andere, voor
HB onderwijs, noodzakelijke lesmethoden/onderwijs ondersteunende middelen.
De hogere reserve komt daarnaast door de sterke reductie van ICT-kosten in vergelijking met voorgaande jaren.
Verder is de reserve nodig voor de continuïteit van de stichting. Jaarlijks zal deze reserve opnieuw worden
beoordeeld en conform beleid op maximaal € 5000 à € 7000 worden gehouden.
Beloningsbeleid
De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur. Wel is er in 2015 een bedrag van € 878,- aan bestuurskosten
betaald. Het gaat hierbij om kostenvergoedingen aan bestuursleden op basis van werkelijk gemaakte kosten en
de betaalde verzekeringspremie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurskosten waren
in 2015 extra "hoog" door een afscheidsgeschenk voor twee vertrekkende bestuursleden.

Vooruitblik
In 2015 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. In 2016 zijn er opnieuw wijzigingen. Mw. S.C.M. van Katwijk
heeft per 1-1-2016 afscheid genomen als bestuurslid en als directeur van DaVinci Eemland fulltime.
Tot de zomervakantie is René Stallinga de interim directeur van de school.
Ook de voorzitter zal in 2016 afscheid gaan nemen van de school en van zijn rol bij de SVVLE. Een
vervanger is inmiddels gevonden en zal voor de zomervakantie de functie overnemen.
Daarnaast heeft het bestuur de intentie om de ouderbetrokkenheid verder te ontwikkelen.
De webpagina van de SVVLE is ondergebracht bij de website van DaVinci Eemland. In 2016 zal de website
verder geactualiseerd en geprofessionaliseerd worden.
Namens het bestuur,

R.G.C. Dirven
Voorzitter

E.M. Besseling-Bouwman
Penningmeester
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BALANS PER 31 december 2015
2015

2014

ACTIVA
Vaste activa
40 Investeringen
41 Afs investeringen

87.322
-87.322

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

87.322
-80.075
0

7.247

2.647

2.310

16.488
62.000

5.960
55.000
78.488

60.960

81.135

70.517

2015

2014

PASSIVA

Reserves
80 reservering extra devices
90 Reserve
91 Toevoeging reserve

Schulden op korte termijn
92 Toezegging gift
85 Vooruitontvangen giften

3.000
12.312
8.739

11.491
821
24.050

12.312

50.000
7.085

50.000
8.205

81.135

70.517
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BATEN- EN LASTENREKENING 2015
2015
Inkomsten
800
810
811
820
801
831

Gift ouders alg.
Spon. ouders
Spon.bedr.
Donaties
Laptopbijdrage
Rente opbrengsten

2014

75.054
0
0
195
0
374

71.458
100
0
0
1.050
360
75.623

72.968

kosten
400
410
420
450
460
470
480
490

Bankkosten
Bestuurskosten
Kantoorbenodigdheden
Gastdocenten
Onderhoudskosten laptops
Sponsorkosten
Afschrijving laptops
Overig

323
878
0
5.000
437
0
7.247
3.000

207
669
0
2.576
2.315
0
14.371
2.009
-16.884

Gedane giften
500 Giften St meerkring
91 Mutatie reserve

50.000
8.739

-22.147

50.000
821
-58.739

-50.821

0

0

Pagina 5 van 17

Vrienden van Leonardo Eemland

Jaarrekening 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2015
31-12-2015

31-12-2014

87.322
-87.322
0

87.322
-80.075
7.247

Debiteuren, bedragen in 2015 ontvangen ten gunste van 2014
Vooruitbetaalde kosten voor gastlessen schaken
Debiteuren, bedragen in 2016 ontvangen ten gunste van 2015
Rente op de deposito

0
0
2.380
267

1.200
750

Totaal

2.647

2.310

Materiële vaste activa
Aanschafwaarde van de laptops en infra
Cumulatieve afschrijvingen
Betreft de laptops die in respectievelijk 2010 en 2011 zijn aangeschaft.
Afschrijving in 4 jaren naar periode toegerekend.
Restwaarde per 31-12-2015 is nihil. Komt niet meer op balans voor!
Vorderingen op korte termijn

360

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
2014 afgerond.

Vooruitontvangen giften
Het betreft hier giften die in 2015 zijn ontvangen voor 2016.

7085

8205
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TOELICHTING OP DE BATEN- EN LASTENREKENING 31 december 2015
Gift ouders algemeen
De ontvangen giften van de ouders in de verslagperiode.
Rente opbrengsten
Door de lage rente stand is de ontvangen rente in 2015 minder dan verwacht.
Bankkosten
Kosten van de rekening-courant bij de bank.
Bestuurskosten
De bestuurskosten bestaan uit de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering.
Daarnaast is aan de bestuursleden een kostenvergoeding van € 20,- per jaar tegekend voor algemene kosten.
Vanwege het afscheid van 2 bestuursleden in 2015 zijn er extra kosten gemaakt voor een
afscheidsgeschenk van ongeveer € 50 p.p.
Gastdocenten
Hieronder zijn de kosten voor gastlessen Spaans en de schaaklessen opgenomen.
De kosten zijn tov 2014 gestegen omdat schaaklessen niet meer door een vrijwilliger worden
gegeven.
Onderhoudskosten laptops
Deze kosten hebben betrekking op het onderhoud van de laptops. Er is in 2015 nog 1 actie
geweest om enkele defecte laptops alsnog te laten repareren. In 2016 zijn alle laptops die
nog eigendom waren van de SVVLE verkocht aan de ouders en staf van de school.
Afschrijving
De laptops worden lineair in 4 jaar afgeschreven. Begin 2015 zijn de laatste afschrijvingen geweest
op de laptops.
Overige kosten
Dit betreft een reservering voor het aankopen van extra laptops in 2016.
Gedane giften
Gift aan Meerkring betreft de gift voor het jaar 2014.
Donaties
Ontvangen bedrag van verkoop laptop
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