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1. Terugblik op 2018
1.1 Inleiding
Na een succesvolle vierde editie van de Vriendendag in maart 2018 heeft het jaar 2018 in het teken
van verandering gestaan. De directeur van school (Hans) is gestopt, er is na de zomer een interim
directeur (Frank Zopfi) gestart en binnen het bestuur van de Vriendenstichting zijn drie leden
afgetreden en vervangen. Door alle veranderingen zijn er door de Vriendenstichting in 2018 zelf geen
nieuwe initiatieven opgezet en uitgevoerd en is er dus ook relatief weinig geld uitgegeven.
Met het nieuwe Stichtingsbestuur is een aanzet gemaakt om rol en functie van de Vriendenstichting
binnen de school te evalueren door middel van het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek onder
ouders en leerkrachten.
In het najaar van 2018 zijn er verkennende gesprekken met de interim directeur (Frank) en zijn team
gestart over waar de Stichting school bij zou kunnen ondersteunen. Doel van de Stichting was om
hierbij goed aan te sluiten bij de wensen van school, passend binnen de doelstellingen van de
Stichting. Dit heeft geresulteerd in plannen die vanaf begin 2019 uitgevoerd zullen gaan worden.
In 2018 heeft de school een nieuwe website gelanceerd met een link naar de website van de
Vriendenstichting.
1.2 De Stichting Vrienden van 5mw, naamsbekendheid, fondsenwerving
Bestuur
Voorzitter Gertie Schouten en bestuurslid Edwin Slothouber kondigden in 2017 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. Het aanbod
van secretaris Roel Voncken om het voorzitterschap over te nemen (in principe voor twee jaar) werd
hartelijk verwelkomd. De daarmee vrijgekomen functie van secretaris werd ingevuld met de komst
van Ruben de Winther. Bestuurslid Barbara Stephanus startte in het voorjaar van 2018 met speerpunt
communicatie. Zij is kwalitatief marktonderzoeker en zette zich belangeloos in voor een gedegen
klantenonderzoek voor de Stichting. Penningmeester Ellen Bremer kondigde in het begin van
schooljaar 2018 aan het bestuur te zullen verlaten. Claudia Vlaar is bereid gevonden haar op te volgen
en startte in oktober 2018.
Naamsbekendheid en fondsenwerving
In 2018 hebben we de in 2017 ontwikkelde activiteiten rondom naamsbekendheid en fondsenwerving
voortgezet. Doel was hierbij de naamsbekendheid onder ouders te vergroten en ons donateursbestand
verder uit te bouwen.
Dat deden we bijvoorbeeld met aankondigingen van de Vriendendag via de nieuwsbrief van school en
met posters in onze huisstijl.
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.
Voor het werven van financiën lag de focus op de ouders van de kinderen uit de onderbouw. Aan het
begin van het schooljaar 2018-2019 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.
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Op de jaarlijkse OR-ouderavond in november 2018 hield de Stichting een korte presentatie over haar
doel en plannen.
1.3 De Vrienden en de school - communicatie
De Stichting wil zichtbaar zijn in de structuur van de school, onder andere door regelmatig overleg
met de directie, MR en OR en de bouwcoördinatoren.
Het elke eerste vrijdagochtend van de maand overleg met directie, OR en MR heeft in 2018 te weinig
plaatsgevonden als gevolg van directiewisseling. Het overleg met school-geledingen loopt. De
verhoudingen zijn goed.
1.4 Klantenonderzoek
Voor de zomer van 2018 heeft de Vriendenstichting een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder
ouders en leerkrachten. Het onderzoek is belangeloos uitgevoerd door bestuurslid Barbara (in het
dagelijks leven marktonderzoeker).
Doel van het onderzoek was om als Stichting beter beeld te krijgen bij hoe er door ouders en
leerkrachten tegen de Stichting wordt aangekeken. Is de Stichting bekend? Wat zijn doel en functie?
Heeft de Stichting meerwaarde? Waarom doneer je wel of juist niet?
Er hebben drie gespreksrondes plaatsgevonden. Een met groep ouders uit de onderbouw, een met
groep ouders uit de bovenbouw en een met groep leerkrachten.
Op basis van de gesprekken is er door Barbara een conceptrapport opgesteld. Dit rapport zal door het
bestuur in 2019 met de nog aan te stellen nieuwe directeur besproken gaan worden. Op basis van dit
gesprek zal er eventueel beleid van de Vriendenstichting en of school gewijzigd of bijgesteld (kunnen)
gaan worden.
1.5 Naschoolse activiteiten: MadScience
Als uitvloeisel van hun optreden op de Vriendendag in maart 2018 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 3 groepen.
1.6 Vriendendag
De vierde editie van de Vriendendag werd gehouden in maart 2018. 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 kleine 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 40 à 50 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.
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1.7 Voorbereiding Bevo lessen
In het najaar van 2018 hebben we via interim directeur (Frank) bij school geïnventariseerd welke
wensen er zijn om onderwijs te verrijken. School heeft aangegeven heel graag verrijking op het gebied
van Beeldende vorming (Bevo) te willen. Op basis hiervan zijn we met school plannen gaan maken
voor aanbieden van Bevo lessen voor alle groepen gegeven door vakdocenten.
1.8 Conclusie
Het jaar 2018 was een overgangsjaar. We hebben een pas op de plaats (moeten) maken. Hoofdzakelijk
veroorzaakt door wisselingen in directie school en bestuur van de stichting zelf. De focus heeft
gelegen op het zoeken naar nieuwe bestuursleden voor de Stichting. We zijn blij dat dit gelukt is!
In het najaar van 2018 heeft het nieuwe bestuur plannen gemaak met de interim directeur voor de
verdere verrijking van onderwijs. Op verzoek van school gaan we geld beschikbaar stellen voor het
organiseren van Bevo lessen voor alle groepen gegeven door vakdocenten.
In 2018 heeft de Stichting veel tijd gestoken in de uitvoering van een kwalitatief onderzoek. De
resultaten daarvan zullen met de nieuwe directeur besproken gaan worden.
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2. Beleidsplan 2019
2.1 Inleiding
-

Het doorzetten van het p.r.-beleid en het beleid om donateurs te werven met focus op de
onderbouw;
De samenwerking / communicatie met de school na de komst van nieuwe directeur opnieuw
vorm en inhoud geven;
Het opnieuw mogelijk maken van naschoolse mad science lessen;
Een nieuwe spetterende vriendendag;
Schenken van een bedrag en helpen bij het (inhoudelijk) organiseren van additioneel Bevo
onderwijs in 2019 voor alle groepen;
Evalueren van de doelstelling, de rol en de functie van de Vriendenstichting in samenwerking
met school (mede gebaseerd op uitkomsten van kwalitatief onderzoek in 2018).

Dat zijn de zaken waarop de Vriendenstichting zich in 2019 wil richten.
2.2 De Stichting Vrienden van 5mw, naamsbekendheid, fondsenwerving
Ook in 2019 zullen er wijzigen optreden in de samenstelling van het bestuur. Dagmar gaat het bestuur
na 5 jaar verlaten omdat haar jongste zoon naar de middelbare school gaat. Ook Barbara stopt ermee.
Begin 2019 zal de werving voor in ieder geval Barbara (portefeuille PR en communicatie) worden
opgestart.
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 onderbouw wordt doorgezet. Aan het begin van het schooljaar 2019/
2020 zullen weer info-mapjes worden uitgedeeld met een gezamenlijke ‘bedelbrief’ van de
Vriendenstichting en de schooldirectie + een schenkingsformulier.
De Stichting streeft ernaar om tijdens de jaarlijkse ouderavond in oktober/november een presentatie te
geven over de financiën. 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
In 2019 willen we graag met nieuwe directeur verkennen wat een goede vorm zou kunnen zijn voor
overleg. Overleg met bouwcoördinatoren en of het driehoeksoverleg met MR en OR zijn hier mogelijk
voorbeelden van.
Als Vriendenstichting merkten we in het verleden 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.
2.4 Naschoolse activiteiten: MadScience
Ook in 2019 zal de Vriendenstichting helpen bij het organiseren van naschoolse mad science lessen
(natuur en techniek) op school. Mad science biedt deze lessen tegen betaling aan. In ruil hiervoor
leveren ze een belangeloze bijdrage aan de Vriendendag.
2.5 Vriendendag
De vijfde Vriendendag vindt plaats op vrijdag 8 maart 2019.
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2.6 Donatie geldbedrag ten behoeve van Bevo lessen
In 2019 zal de Stichting namens alle donateurs een geldbedrag aan de school ter beschikking stellen
voor het organiseren van meerdere Bevo lessen voor alle groepen op school. Deze lessen zullen
gegeven worden door vakdocenten. De Stichting zal indien nodig helpen bij het vorm en inhoud geven
van de betreffende lessen. Het aanbieden van deze lessen voldoet aan een grote wens van school zelf.
2.7 Evaluatie Vriendenstichting met school
In 2019 willen we graag met nieuwe directeur over de huidige doelstelling, de rol en de functie van de
Stichting in gesprek. Hierbij willen we mede gebruik maken van de uitkomsten van het in 2018
uitgevoerde kwalitatief onderzoek. Aanleiding voor de evaluatie is het feit dat de Stichting nu 5 jaar
actief is. Hiernaast merken we dat het veel moeite kost om donateurs te werven.
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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, 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 (indien van toepassing) 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;
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 en is per e-mail en persoonlijk 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.
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3.2 Toelichting bij jaarrekening 2018
In 2018 is een bedrag van EUR 6.235 aan
donaties ontvangen, een daling van 14% ten
opzichte van het voorgaande jaar 2017. De figuur
toont de ontwikkeling in de afgelopen vier jaar.
Een steeds hoger deel van de donaties is
periodiek.
Het ontvangen bedrag aan donaties is iets lager
dan begroot, doordat er minder nieuwe periodieke
donateurs bij zijn gekomen dan verwacht. Er
meldden zich wel vier nieuwe periodieke
donateurs, maar die gingen niet (of niet in 2018)
over tot daadwerkelijke donatie.

De donaties zijn onze levensader en vormden in 2018 de enige bron van baten; rentebaten zijn nul
sinds de rente op de spaarrekening vanaf mei 2016 gelijk is aan 0%.
Het was dit jaar niet mogelijk de geworven gelden direct te besteden, vanwege een pas op de plaats,
zoals beschreven in de terugblik op 2018. De bestedingen aan de doelstelling zijn met EUR 146 niet
eerder zo laag geweest. Hierdoor resulteert een zeer laag doelstellingspercentage van 146/6235 = 2%.
In 2017 was dit met 109% nog ruim boven de 90%-richtlijn.
Werving van de baten ging onverminderd door in 2018 en de kosten daarvoor bedroegen EUR 1.157,
bestaande uit de volgende onderdelen:
1. Vriendendag: de Stichting ziet de Vriendendag (in haar balans) 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 waren wel wat kosten voor materialen/onkosten en één workshop in het bijzonder;
deze kosten bedroegen totaal EUR 806.
2. P.R.-materiaal: een informatiemap voor nieuwe ouders, net als vorig jaar, bedroeg EUR 201.
3. Klantenonderzoek: de vele uren zijn niet in rekening gebracht aan de Stichting, maar de
catering is wel vergoed. Omdat het klantonderzoek leidde tot essentiële inzichten over hoe de
Stichting zich moet positioneren en hoe de Stichting baten kan werven, is dit onder ‘Werving
baten’ verantwoord. Het gaat om een bedrag van EUR 151 en is de belangrijkste reden dat
‘Werving baten’ hoger uitpakte dan vorig jaar, wat ook geldt voor het percentage ‘kosten
eigen fondsenwerving’ (van 14% naar 19%)
De kosten voor beheer en administratie bedroegen EUR 222 en betreffen voornamelijk bankkosten,
naast hosting van de website en een bescheiden afscheidscadeau aan vertrekkende bestuursleden.
Laatstgenoemde twee onderdelen zijn de reden dat het bedrag hoger was dan vorig jaar.
Het verschil tussen de baten en de lasten is groot met EUR 4.711 en toegevoegd aan de Algemene
Reserves, die aan het eind van 2018 een stand lieten zien van EUR 12.160.
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3.3 Jaarrekeningen 2017 en 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

2017

2018

7.263

6.235

2.000

9.263

6.235

Sub totaal

10.062
998
125
11.185

146
1.157
222
1.524

Totaal

-1.922

4.711

-1.922

4.711

7.449

12.160

31-12-2017

31-12-2018

5.089
2.360

9.800
2.360

Totaal

7.449

12.160

Totaal

0
0

0
0

7.449

12.160

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

Toevoeging/onttrekking algemene reserve
Stand Reserves

BEZITTINGEN EN SCHULDEN

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

2. Schulden
2.1 Nog te betalen

Algemene reserve
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3.4 Relevante kerncijfers 2018
Doelstellingspercentage
Bestedingen aan de doelstelling / totaal van de baten = 146/6235 = 2%
Kosten eigen fondsenwerving
Last ter werving baten / Baten uit eigen fondsenwerving = 1157 / 6235 = 19%
3.5 Toelichting bij begroting 2019
De donaties worden met EUR 6.800 op hetzelfde bedrag begroot als de begroting voor 2018. Dit
betekent dat (ten opzichte van de realisatie 2018) een kleine toename van donaties wordt verwacht.
Het doelstellingspercentage zal in 2019 weer ruim boven de 90% uitkomen. De belangrijkste
besteding is namelijk al voor de start van het jaar vastgelegd en betreft de doelstelling ‘bevo’.
Hiervoor begroot de Stichting de uitgaven op EUR 10.000. De donaties zijn naar verwachting
daarvoor onvoldoende; de reserves zullen met EUR 4.377 worden aangewend voor de bestedingen.
Hiermee loopt de stand van de reserves terug van EUR 12.160 naar EUR 7.783. Dit past binnen het
beleid het niet direct aangewende vermogen op een later moment alsnog aan te wenden ten behoeve
van de doelstelling.
3.6 Begroting 2019
BATEN EN LASTEN
begroting
2019
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
2. Lasten
2.1 Bestedingen aan de doelstelling
2.2 Werving baten
2.3 Beheer en administratie
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6.800

Sub totaal

10.000
1.000
177
11.177

Totaal

-4.377

Toevoeging/onttrekking algemene reserve
Stand Reserves

6.800

-4.377
7.783
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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 2018:
Roel Voncken (voorzitter)
Ruben de Winther (secretaris)
Claudia Vlaar (penningmeester)
Dagmar Amels
Barbara Stephanus
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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