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1. Terugblik op 2017
1.1 Inleiding
2017 was het jaar van de schoolkeuken! Na meer dan twee jaar van plannen, voorbereiden, ontwerpen,
financiën werven en afspraken maken voor de plaatsing konden we tijdens de derde Vriendendag de
keuken dan eindelijk in gebruik nemen. Een ander initiatief was het starten van naschoolse activiteiten.
Het maandelijks overleg met directie, OR, MR ging niet altijd door, maar blijft van groot belang.
Hetzelfde is te zeggen van de bijeenkomsten van bouwcoördinatoren, waar we wat vaker zouden
moeten aanschuiven. Met het werven van donateurs richtte de Stichting zich vooral op de groepen 1/2.
1.2 De Stichting Vrienden van 5mw, naamsbekendheid, fondsenwerving
Voor 2017 hadden we ons als doel gesteld de p.r. wat systematischer aan te pakken om onze
naamsbekendheid onder ouders te vergroten en ons donateursbestand uit te bouwen.
Dat deden we bijvoorbeeld met een brief over de Vriendendag en flyers over de naschoolse
activiteiten, gemaakt door ons bestuurslid Edwin Slothouber, die al doende een Vrienden-huisstijl
ontwikkelde.
De schoolkrant die we maakten na de Vriendendag is in extra grote oplage gedrukt voor gebruik als
p.r.-materiaal in de loop van het jaar. Zo ligt hij ter beschikking voor aspirant-5mw-ouders op de
voorlichtingsochtenden van Inge den Boer.
Een goede vernieuwing was dat we het werven van financiën meer zijn gaan richten op ouders van de
groepen 1/2. Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 kregen zij tijdens de ouderavond een gelikt
mapje mee, met daarin een gezamenlijke brief waarin de schooldirectie en de Stichting samen ouders
oproepen donateur te worden. In het mapje zit ook het schenkingsformulier en de Vriendendagkrant.
Het gaat niet heel hard, maar dit initiatief heeft toch weer een tiental nieuwe periodieke schenkers
opgeleverd, die zich voor ten minste 5 jaar aan de Stichting committeren met hun schenkingen.
Bestuur
Voorzitter Gertie Schouten en bestuurslid Edwin Slothouber kondigden aan het bestuur tegen het
einde van het schooljaar 2017-2018 te zullen verlaten. Daarop is gesproken over de opvolging en
besloten om in januari 2018 een sollicitatieprocedure te starten voor nieuwe bestuurders.
Kascommissie
In 2017 is het gelukt voor het eerst de Kascommissie bijeen te roepen die onze boekhouding
controleert. De Kascommissie had enkele vragen, en door drukte lukte het niet de jaarcijfers over
2014-2016 al voor het einde van het jaar gepubliceerd te krijgen, maar dat is in 2018 gelukt.
1.3 De Vrienden en de school - communicatie
Het overleg met alle school-geledingen loopt redelijk. De verhoudingen zijn goed, maar bij geplande
overleggen met directie, MR en OR ontbreken vaak mensen. Overleg met de bouwcoördinatoren
hebben we weinig gehad, hooguit twee keer. Het komt er vaak niet van door drukte, ook aan onze
kant.
Tegelijk beseffen we: de banden met alle geledingen van de school zijn ontzettend belangrijk. Het
brengt ons op ideeën en het maakt het werken voor de school ook makkelijker, als iedereen beseft dat
de Vriendenstichting net zo hard bezig is voor de school als de leerkrachten.
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Communicatie/website
Ons bestuurslid en vormgever Edwin Slothouber heeft zich in 2017 ingezet om de website van de
school te vernieuwen (al hoort dit niet tot de taken van de Stichting). De website en een eventuele app
zijn in onze ogen ongelofelijk belangrijk om de zichtbaarheid van de Stichting (naast uiteraard die van
de hele school) te vergroten en ouders te bereiken.
De website van de Vrienden zelf is prima, maar trekt weinig bezoekers. De website van 5mw is
verouderd. Dit zou begin 2017 worden aangepakt, maar is uiteindelijk niet gelukt in 2017. Wij
betreuren dit, omdat het meeste werk voor de vernieuwing al is gedaan en omdat het uitblijven van de
vernieuwing ons werk bemoeilijkt.
1.4 Keuken voor de school
Na vertraging met de elektriciteit, omdat er andere/zwaardere verzwaring nodig was dan voorzien door
de installateur, konden we begin 2017 dan eindelijk de komst van onze keuken vieren, mede dankzij
een aanzienlijke bijdrage van Staij (5000 euro) voor het aanpassen van de elektra op school. De
keuken, van IKEA, werd in februari geplaatst en vooraf en naderhand hebben we het kooklokaal in
frisse verf gezet.
Met name ons bestuurslid Ellen Bremer, de coördinator van het keukenproject, was een groot deel van
de voorjaarsvakantie op school bezig met schilderen. Meestertegelzetter Gertie haalde oude, door
kinderen beschilderde tegeltjes, vooraf van de muur en plaatste ze later in nieuwe formatie rond de
spoelbakken, met toevoeging van een herinneringstegel ter gelegenheid van de opening van de keuken.
Een tocht naar de IKEA, die had aangegeven wel te willen sponsoren, leverde helaas niet de
gedroomde volledige uitrusting van onze keuken op, maar alleen vele goedbedoelde adviezen en een
waardebon van 100 euro. De 5mw-directie schafte krukjes aan voor rond de grote tafels.
Na de ingebruikname van de keuken tijdens de Vriendendag, was de officiële opening tijdens het
zomerfeest. Een groepje kinderen leidde ouders rond, terwijl twee andere ouders samen met kinderen
wat hapjes klaar maakten.
Een belangrijke volgende stap in het keukenproject was de vraag: hoe zorgen we dat hij ook wordt
gebruikt? Doordat de school geen/weinig ruimtes heeft voor IB’ers, zijn zij vaste bezetters van het
lokaal, bijvoorbeeld.
Om te zorgen dat de keuken beschikbaar is en echt een onderdeel van de school wordt, werd daarom al
eind 2016 een keukenwerkgroep in het leven geroepen bestaande uit een leerkracht uit elke bouw, Inge
den Boer en Ellen Bremer. Hier kwamen nog geen grote plannen uit voort in 2017. Bij een overleg
met bouwcoördinatoren ontstond echter het idee om bijv. vier lessen aan te bieden voor een groep,
waarbij de helft van de groep gaat koken in de keuken en de andere helft achterblijft en bevo- of ICTonderwijs krijgt – andere speerpunten van de Stichting.
De inbedding van de keuken in de school heeft nog aandacht nodig. Overigens hoorden we wel dat de
tussenschoolse opvang en onregelmatig ook ouders met 5mw-groepen gebruikmaken van de keuken,
wat natuurlijk heel positief is!
1.5 Naschoolse activiteiten: Smaaksoldaatjes, ArtLab, Maak! & MadScience
Na een pilotperiode in 2016 en de eerste helft van 2017 met naschoolse lessen beeldende vorming
onder leiding van tekendocente en 5mw-moeder Manja Gruson, besloot de Stichting in overleg met de
school om vier cursussen van tien naschoolse lessen aan te bieden met ingang van het schooljaar 20172018. Twee cursussen koken met de Smaaksoldaatjes (een voor kinderen uit 3/5 en een voor 6/8), een
organisatie die al enige jaren op de Vriendendag kwam. En twee cursussen beeldende vorming,
‘Maak! Workshop ambachten’ onder leiding van edelsmid Marije Geursen voor kinderen van de
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groepen 6/8, en ArtLab onder leiding van fotografe en kunstdocente Astrid Hermes, voor kinderen van
de groepen 3/5. Beiden zijn (ex)5mw-moeders. Om bekendheid te geven aan de lessen, maakten we
flyers die werden verspreid onder alle leerlingen van 3/8.
De Stichting organiseert de lessen en spreekt met de docenten het tarief af (tussen de 100 en 125 euro
voor tien lessen voor maximaal 10 kinderen), maar de financiën lopen verder tussen ouders en
docenten. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de school, al blijft de Stichting betrokken en mochten
er bijv. ooit klachten zijn over de kwaliteit, dan zal de Stichting daar zeker mede naar kijken en een
oplossing helpen vinden. Vooralsnog was dat niet aan de orde.
Wel waren er kinderziektes. Onder de afgesproken data voor de lessen bleken meerdere studiedagen te
zitten, waardoor dagen moesten worden verschoven. Ook ontstond er een probleem met de keuken
toen in de school een noodreparatie moest plaatsvinden aan de vloer van een kleuterlokaal. Die
kleuters werden toen tijdelijk ondergebracht in het kooklokaal, en het duurde even voordat we met de
directie een oplossing hadden gevonden voor de naschoolse kooklessen; de school wilde ze
aanvankelijk uitstellen. De Stichting wist de directie te overtuigen dat we dan onze afspraken zouden
breken met ouders en kinderen. Uiteindelijk werden de lessen gegeven in de vide van de centrale hal,
tot tevredenheid van Smaaksoldaatjes en deelnemers.
De belangstelling voor de naschoolse lessen was minder groot dan we hadden gehoopt/verwacht. De
kooklessen raakten vol, maar voor de bevo-workshops waren maar 6 resp. 8 leerlingen. Ze zijn
uiteindelijk wel doorgegaan. Ondanks de matige belangstelling (en mede omdat het bestaan van deze
lessen toch misschien niet meteen altijd doordringt bij de ouders) besloot de Stichting om de
naschoolse lessen ook in de eerste helft van 2018 aan te bieden, waarna nieuwe evaluatie volgt.
MadScience
Als uitvloeisel van hun optreden op de Vriendendag schreven zich opnieuw kinderen in voor - door de
ouders betaalde - naschoolse technieklessen op 5mw van MadScience. Het ging om een blok van 6
lessen voor 2 groepen.
1.6 Vriendendag
De derde editie van de Vriendendag werd gehouden op 10 maart 2017, een maand later in het
schooljaar dan de eerdere edities. Dat heeft het voordeel dat er na de kerstvakantie nog ruim de tijd is
om alle voorbereidingen tot een goed einde te brengen. De dag was wederom een groot succes. Het is
een moment dat kinderen met allerlei nieuwe activiteiten kennismaken, precies de doelstelling van de
Vriendenstichting, die elk jaar ook deels oude, deels nieuwe activiteiten op het programma zet.
We deden voorafgaand aan de dag meer aan de p.r. dan in eerdere edities. Er ging, mede namens de
school, een brief naar de ouders om het werk van de Vriendenstichting onder de aandacht brengen. Na
de Vriendendag was er net als eerder jaren een toename te zien van het aantal donaties, wat ooit het
hoofddoel was van de dag en nu nog altijd één van de doelen.
Want de Vriendendag is ook bij uitstek geschikt om nieuwe ouders te vinden die iets kunnen
betekenen voor de school. Zo’n 50 à 60 ouders hielpen mee, wat we beschouwen als een groot goed.
Ouders vinden het vaak ontzettend leuk om hun ervaring/expertise in te zetten op school. Ook veel
leerkrachten en ander 5mw-personeel blijken blij met de dag, die de reputatie begint te krijgen van een
hoogtepunt in het schooljaar.
1.7 Bevo/Cultuur
Na de intensieve deelname in het Cultuurproject van 2016, fotografie, deden de Vrienden in 2017 een
stap terug, mede omdat het thema Circus zich niet erg leende voor aanvulling door de Stichting.
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Bevo/cultuur blijft een speerpunt van de Stichting. Dat is in 2017 vooral tot uitdrukking gekomen in
de aangeboden naschoolse lessen. Het plan om Bevo en Koken te combineren wordt in 2018 verder
uitgewerkt.
1.8 ICT/Codeweek/digiklooien
De stichting FutureNL had na de Codeweek van 2016 (waaraan 5mw meedeed op initiatief van de
Vriendenstichting), in 2017 wederom een groot landelijk moment: de Microbit Expeditie. Op 474
scholen in Nederland zijn de zogeheten "klooikoffers" gratis uitgedeeld (20 per school). Edwin
Slothouber van de vrienden 5mw heeft ervoor gezegd dat er ook 20 klooikoffers aan onze school zijn
gedoneerd. Op 29 september is de landelijke dag georganiseerd, maar dat het lukte de school niet om
daaraan mee te doen. Andere pogingen om dit later van de grond te krijgen zijn ook niet gelukt, ze
staan nu klaar voor gebruik op de Vriendendag van 9 maart 2018.
Ook hield Edwin Slothouber met 5mw-ouder Stefan Hoevenaar een presentatie bij de directie over de
mogelijkheid om programmeerlessen te geven in de groepen 7/8. Kort daarop ontstond het idee om
deze programmeerlessen, net als bevo-lessen, te koppelen aan kooklessen in 2018.
1.9 Vernieuwing schoolplein
De Vriendenstichting sloot zich aan bij de plannen om het schoolplein te vernieuwen, wat mogelijk
wordt als een grote subsidie van het stadsdeel kan worden binnengesleept. De kans daarop lijkt zeer
reëel. Een werkgroep onder leiding van OR-lid Jan Hendrik Horsmeijer werkt aan het inhoudelijke
vernieuwingsplan.
1.10 Vrienden van 5mw-award
Tijdens het zomerfeest in juli 2017 is de Vrienden van 5mw-award uitgereikt aan 5mw-moeder,
fotografe en kunstdocente Astrid Hermes, voor haar leidende rol bij vele bevo-projecten op 5mw,
variërend van de huisjestoren van de eerste Vriendendag tot het grote fotoproject uit 2016 tot de
naschoolse lessen ArtLab.
1.11 Conclusie
De Stichting bouwt steeds verder uit en heeft met de opening van de keuken, naschoolse lessen en
meer gestroomlijnd p.r.-beleid in 2017 weer flinke stappen gezet. De verouderde website van de
school is ons een doorn in het oog, omdat uitblijven van vernieuwing van de communicatie ook ons
werk bemoeilijkt. Dit terwijl de meeste stappen voor vernieuwing al zijn gezet, met hulp van de
Stichting.

2. Beleidsplan 2018
2.1 Inleiding
De samenwerking met de school intensiveren, de invoering van gecombineerde kook/bevo/ICT-lessen,
een besluit nemen over de naschoolse activiteiten, het doorzetten van het p.r.-beleid en het beleid om
donateurs te werven in de groepen 1/2 en helpen bij de plannen voor het vernieuwen van het
schoolplein. Dat zijn de zaken waarop de Vriendenstichting zich in 2018 wil richten.
2.2 De Stichting Vrienden van 5mw, naamsbekendheid, fondsenwerving
De Stichting wil in januari/februari nieuwe bestuursleden werven ter opvolging van Gertie Schouten
en Edwin Slothouber, die het bestuur in de lente van 2018 zullen verlaten.
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Verder wil het stichtingsbestuur mogelijkheden bekijken om taken te verdelen over een bredere groep
ouders. Zo heeft Marije Geursen aangeboden zich in te zetten op het gebied van bevo-lessen. Iemand
die regelmatig berichten plaatst op de website zou ook prettig zijn, net als een vaste vormgever voor
het maken van flyers e.d. als Edwin Slothouber daarmee stopt.
Het p.r.-beleid om de naamsbekendheid te vergroten via flyers van activiteiten en gemeenschappelijke
brieven met school wordt voortgezet.
Het beleid om de fondsenwerving en het zoeken van nieuwe donateurs vooral te richten op de groepen
1/2 wordt doorgezet. Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 zullen weer mapjes worden
uitgedeeld aan de 1/2-ouders met een gezamenlijke ‘bedelbrief’ van de Vriendenstichting en de
schooldirectie.
De Stichting streeft ernaar om tijdens de jaarlijkse ouderavond in oktober/november voor het eerst een
presentatie te geven over de financiën. In 2017 vroegen verschillende ouders ons wat er met hun
donaties zoal gebeurde. Nu de Stichting steeds volwassener wordt en de bedragen op de rekening
groter, lijkt het ons een goed idee om daarover uit eigen beweging ook voorlichting te geven.
Overigens worden onze jaarcijfers, zoals de wet dat vereist, gepubliceerd op onze website, maar dat is
niet al te bekend.
2.3 De Vrienden en de school – communicatie
Een zeer belangrijk punt, ook in 2018! Als Vriendenstichting merken we nog regelmatig dat we voor
sommige leerkrachten een vreemde eend in de bijt zijn. Dat is niet bevorderlijk voor de samenwerking
en ons streven om met initiatieven te komen waar de school ‘rijker’ van wordt. Het gevoel dat we
allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben ontbreekt soms. De Stichting wil in 2018 daarom ten minste
drie keer bijeenkomen met de bouwcoördinatoren.
Het overleg op de 1e vrijdag van de maand om 8.30 uur met Hans (directeur), de MR en OR wordt
voortgezet, waarbij de Stichting erop wil aandringen dat iedereen ook elke keer zoveel mogelijk
vertegenwoordigd is.
De Stichting zal aandringen op vernieuwing van de website, omdat de huidige communicatiemiddelen
van 5mw, waaronder de website, verouderd zijn.
2.4 Keuken
We willen doorgaan met het stimuleren van het gebruik van de keuken, samen met de
keukenwerkgroep van leerkrachten, die dit op termijn moet overnemen van de Vriendenstichting.
Een belangrijke manier om de keuken te gebruiken is door gecombineerde kook/bevo/ICT-lessen,
waarbij de helft van de klas kookt en de andere helft bevo of ICT-les heeft. De Vriendenstichting wil
dit financieel mogelijk maken door geld beschikbaar te stellen aan de school om bevo-docenten in te
huren. Dit plan is ontstaan tijdens een overleg met de bouwcoördinatoren. Het is door leerkrachten
enthousiast omarmd en moet uiterlijk in de eerste helft van het schooljaar 2018-2019 worden
gerealiseerd.
2.5 Naschoolse activiteiten: Smaaksoldaatjes, ArtLab, Maak! & MadScience
De Stichting wil in de eerste helft van 2018 beslissen of de naschoolse workshops moeten blijven
bestaan. Dat zal mede afhangen van de visie van de school, de bereidheid van de workshopbegeleiders
om door te gaan en de belangstelling onder (ouders van) 5mw-leerlingen.
2.6 Vriendendag
De vierde Vriendendag wordt gehouden op 9 maart 2018.
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2.7 Bevo
Het stimuleren van bevo-lessen gebeurt in 2018 vooral door de gecombineerde bevo-kooklessen en als
naschools aanbod. Nu we in de persoon van Marije Geursen iemand hebben die zich speciaal hierop
wil richten, zullen we in 2018 zeker verder gaan kijken hoe we bevo nog meer op het programma
kunnen krijgen.
2.8 ICT/Codeweek/digiklooien
Het stimuleren van ICT-onderwijs gebeurt in 2018 vooral door de gecombineerde ICT-kooklessen. De
Stichting wil in de eerste helft van 2018 bepalen welke verdere initiatieven gewenst zijn.
2.9 Vernieuwing schoolplein
De Stichting wil, als de gemeentelijke subsidie er komt, zorgen voor een campagne om aanvullende
financiën te werven voor dit project.
Als er behoefte aan is bij de schoolpleinwerkgroep, wil de Stichting helpen bij andere initiatieven rond
het schoolplein, bijvoorbeeld brainstormsessies helpen organiseren met leerlingen.
2.10 Vrienden van 5mw-award
Die zal ook dit jaar worden uitgereikt.
2.11 Conclusie
Het belooft een jaar te worden van consolidatie en verdieping van de betrokkenheid bij de school.

3. Financiën
3.1 Uitgangspunten financieel beleid
3.1.1 Beleid met betrekking tot de reserves
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min
mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, administratiekosten, verzekeringen en de inschrijving
kamer van koophandel. Veelal worden de kosten van bijvoorbeeld overleg en reizen door het bestuur
voor eigen rekening genomen.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar, dat loopt
van 1 januari tot 1 januari daaropvolgend, waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als
rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten
uit hoofde van uitstaande banksaldi.
Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal
zij dit vermogen aanhouden op haar bankrekening om op een later geschikt moment aan te wenden ten
behoeve van haar doelstelling.
3.1.2 Beleggingsbeleid
De Stichting beheert het beschikbaar gestelde vermogen zorgvuldig. Dit betekent dat risicobeheersing
belangrijker is dan rendement. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:


we doen alleen zaken met solide financiële instellingen die een Nederlandse bankvergunning
hebben;

Jaarverslag Stichting Vrienden van 5mw 2017

p. 8






spaar- en beleggingsinstrumenten waarin wordt belegd vallen onder het depositogarantiestelsel
en indien het belegd vermogen boven de drempel van het garantiestelsel uit zou komen,
spreiden we het over meerdere instellingen;
een heldere scheiding van bevoegdheden;
waar materieel zinvol wordt het vier-ogen-principe gehanteerd.

3.1.3 Vrijwilligersbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. Dit is ook
het uitgangspunt voor vrijwilligers die bijdragen aan fondswervende activiteiten van De Stichting.
3.1.4 Communicatiebeleid
De Stichting heeft een eigen website, is per e-mail en in de toekomst mogelijk andere effectieve
communicatiemiddelen bereikbaar om aan belangstellenden te laten zien waar ze mee bezig is en wat
er is bereikt. Ze gebruikt ook de communicatiemiddelen van 5mw (nieuwsbrieven, website,
prikborden). De Stichting kan speciale activiteiten opzetten om haar werk onder de aandacht te
brengen en ouders en derden te stimuleren een bijdrage te leveren.
3.1.5 Beleid tav toezicht
Het bestuur stelt na raadpleging van de directie van de school en de medezeggenschapsraad van de
school een beleidsplan op en actualiseert dit beleidsplan jaarlijks na raadpleging van de directie van de
school en de medezeggenschapsraad van de school. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de
Stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het
vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.
3.2 De jaren 2017 & 2018
3.2.1 Het jaar 2017
In 2017 is een bedrag van EUR 7.263 aan giften opgehaald, een stijging van 10% ten opzichte van het
voorgaande jaar. Het aandeel van periodieke giften is met 51% aanmerkelijk hoger dan voorgaande
jaren. De Stichting heeft in 2017 dan ook een behoorlijk aantal nieuwe periodieke donateurs mogen
verwelkomen. Dat is gunstig voor de Stichting, omdat periodieke donateurs minimaal vijf jaar
doneren. Eenmalige giften zijn grillig maar nog altijd van groot belang voor de Stichting.
Rentebaten zijn nul sinds de rente op de spaarrekening vanaf mei 2016 gelijk is aan 0%.
Een bijzondere subsidie van EUR 2.000 is ontvangen van STAIJ/5e Montessorischool geheel ten laste
van het kooklokaal.
De lasten in 2017 bedroegen EUR 11.185. Dit bedrag is hoger dan de baten in 2017, wat betekent dat
het verschil (EUR 1.922) onttrokken is aan de Algemene Reserves. De eindstand van de Algemene
Reserves in 2017 komt uit op EUR 7.449.
De lasten in 2017 zijn voor 90% besteed aan de doelstellingen van de Stichting, waarbij het overgrote
deel het keukenproject betrof, zoals verwacht en begroot. Er is op een bedrag van EUR 53 na, in 2017
verder geen andere doelstelling aangewend.
Er is ook in 2017 een succesvolle Vriendendag georganiseerd. De Stichting ziet de Vriendendag niet
als een doelstelling of besteding, maar als middel om nieuwe baten te werven. De Stichting tracht de
kosten voor de vriendendag daarom zo laag mogelijk te houden en werkt met vrijwilligers, waaronder
vele ouders. Er zijn wel wat kosten voor materialen, deze bedroegen totaal EUR 794. Dit wordt onder
de post ‘Werving baten’ op de jaarrekening verantwoord. Daarnaast is er onder dezelfde post een
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uitgave gedaan van EUR 203 aan p.r.-materiaal: een informatiemap die uitgedeeld is aan nieuwe
ouders.
3.2.2 Relevante kerncijfers
Doelstellingspercentage
Bestedingen aan de doelstelling / totaal van de baten = 10062 / 9263 = 109%
Kosten eigen fondsenwerving
Last ter werving baten / Baten uit eigen fondsenwerving = 998 / 7263 = 14%
3.2.3 Het jaar 2018
Vanwege het grillige maar dalende karakter van de eenmalige donaties begroot de Stichting de totale
baten in 2018 iets lager dan 2017 t.w. EUR 6.800.
De inrichting van het kooklokaal is gereed. De Stichting ziet nu als belangrijkste doelstellingen voor
2018 ICT, BEVO en koken en begroot de lasten hiervoor op EUR 5.000. Voor werving baten zal
conform het uitgegeven bedrag in 2017 een bedrag van EUR 1.000 begroot worden. De organisatie
van naschoolse lessen zijn ook voor 2018 weer gepland, maar drukken niet op de begroting van de
Stichting, omdat deze lessen alleen betaald worden door de ouders van de kinderen die deze lessen
volgen.
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3.3 Jaarrekeningen 2016, 2017 en begroting 2018
BATEN EN LASTEN

1. Baten
1.1 Baten uit eigen fondswerving
1.2 Baten uit gezamenlijke acties
1.3 Baten uit acties van derden
1.4 Subsidies van overheden
1.5 Rentebaten en baten uit beleggingen
1.6 Overige baten
Sub totaal

2016

2017

begroting 2018

6.612

7.263

6.800

2.000
8
6.620

9.263

6.800

Sub totaal

3.433
518
204
4.155

10.062
998
125
11.185

5.000
1.000
169
6.169

Totaal

2.465

-1.922

631

reserve

reserve

reserve

Toevoeging/onttrekking algemene reserve

2.465

-1.922

631

Stand Reserves

9.371

7.449

8.080

31-12-2016

31-12-2017

2. Lasten
2.1 Bestedingen aan de doelstelling
2.2 Werving baten
2.3 Beheer en administratie

Bestemming saldo

BEZITTINGEN EN SCHULDEN

1. Bezittingen
1.1 Vorderingen
1.2 Bankrekening rc
1.3 Spaarrekening
1.4 Nog te ontvangen rente
Totaal

0
143
9.252
8
9.403

Totaal

32
32

0
0

9.371

7.449

2. Schulden
2.1 Nog te betalen

Algemene reserve
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Bijlage 1: Kerngegevens
Statutaire naam en zetel: Stichting Vrienden van 5mw te Amsterdam
Juridische structuur: zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Amsterdam.
Statutaire doelstelling:
● De Vijfde Montessorischool Watergraafsmeer te ondersteunen in het verrijken van de
leermogelijkheden en het leerklimaat door het mogelijk maken van leerprogramma’s
en schoolactiviteiten op het gebied van onder meer, maar niet uitsluitend, kunst,
cultuur, natuur, wetenschap, techniek, maatschappelijke thema’s, sport en spel; en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
● De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het innen en beheren van
ouderbijdragen en andere inkomsten, het daarmee (mede) financieren van alsmede
het (mede) organiseren van leerprogramma’s en schoolactiviteiten.
● De stichting beoogt niet het maken van winst.
ANBI: De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI), waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen aan deze stichting
onder een gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen
Samenstelling Bestuur per 31 december 2017:
Gertie Schouten (voorzitter)
Roel Voncken (secretaris)
Ellen Bremer (penningmeester)
Dagmar Amels
Edwin Slothouber
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De
bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte onkosten.
De bestuursleden hebben geen relevante nevenfuncties.
Het bestuur komt minimaal eenmaal per half jaar samen voor de bestuursvergadering. Hierin
worden de resultaten van het aflopende jaar besproken en geëvalueerd, het beleid en de
begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld. In 2017 is het bestuur ongeveer één keer per zes
weken bijeengekomen.
Rekening nummer: NL28 ABNA 0593 5089 12
KVK nummer: 61394327
RSIN/fiscaal nummer: 854324045
Website: www.vrienden5mw.nl
Email: bestuur@vrienden5mw.nl
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Bijlage 2: Verslag van de kascommissie
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