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1. Terugblik op 2020
1.1 Inleiding
Nadat de Stichting in 2019 namens de donateurs een bedrag van EUR 10.000 ter beschikking kon
stellen aan lessen Beeldende Vorming (BeVo) voor alle groepen, werd het al snel duidelijk dat BeVo
een blijvende grote wens was van school.
Er werd een plan ontworpen waarin een vakdocent BeVo kon worden aangetrokken als deel van
cultuurlessen op 5mw. De Stichting werd gevraagd de fondsen te werven voor deze vakdocent.
Gezien de hoge kosten die hiermee samenhangen was het zaak dat de Vriendenstichting flink wat
nieuwe donateurs zou gaan verwelkomen in 2020 en 2021. Voor dat doel vernieuwde de Stichting de
website, wat begin september resulteerde in een website, die meer dan voorheen gericht is op het
eenvoudig overmaken van gelden.
Ook werd er met enkele betrokken ouders en met de bij de Stichting betrokken docenten gebrainstormd
over fondsenwervingsevenementen.
Aan het begin van het jaar was al besloten dat er in 2020 geen Vriendendag meer zou zijn en ook geen
Mad Science lessen meer. Achteraf gezien had dit ook vanwege een andere reden niet door kunnen
gaan.
Want vanwege Covid-19 ging de school halverwege maart dicht om over te stappen naar onderwijs op
afstand gedurende twee maanden. De pandemie bleef een grote stempel drukken op het gehele jaar. Zo
gingen evenementen niet door, was fysiek overleg niet meer mogelijk, werden teamleden of leerlingen
ziek of moesten in quarantaine, konden ouders de school niet in en werd er enige tijd aan halve klassen
lesgegeven. Eind december moest school opnieuw overschakelen naar thuisonderwijs.
Dat de Stichting de benodigde fondsen voor een BeVo docent niet heeft opgehaald is grotendeels aan
deze omstandigheden toe te schrijven, maar daarom niet minder teleurstellend.
1.2 Bestuur, naamsbekendheid, fondsenwerving, donateurs
Bestuur
Sinds mei 2019 en ook het gehele jaar 2020 is het bestuur hetzelfde gebleven met de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester. Een driekoppig bestuur is misschien klein – en volgens de statuten
minimaal – maar het functioneerde goed en is zeer regelmatig bij elkaar gekomen.
Verschillende oproepen voor een nieuws bestuurslid, ook op informele wijze, hebben ook dit jaar niet
tot de komst van een nieuwe bestuurder geleid. Het bestuur is hierover bezorgd.
Naamsbekendheid en fondsenwerving
Om onze naamsbekendheid onder ouders te vergroten en ons donateursbestand verder uit te bouwen
heeft de Stichting zich in 2020 ingezet om de website radicaal om te bouwen. Geen blog, weinig foto’s,
specifiek gericht op BeVo en een landingspagina met meteen een knop ‘doneer’. Het doneren werd
makkelijker dan ooit, ook voor periodieke donateurs.
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De vernieuwde website is door de directeur Pim Butter aangekondigd tijdens de digitale ouderavond
(Loom) in september 2020. In deze presentatie heeft Pim uitgebreid verteld over de Vriendenstichting.
Hierop volgend hebben we twee nieuwe periodieke donateurs mogen verwelkomen en ook twee (gulle)
‘overige’ donateurs. Wij zijn hen dankbaar, maar de eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen dat we op
veel meer hadden gehoopt en nog steeds van mening zijn dat een te laag aandeel van de ouders zich als
donateur bij ons heeft gemeld. De noodzaak voor een groot fondsenwervingsevenement blijft daarom
onverminderd groot.
Donateurs
Periodieke donateurs profiteren van volledige aftrek van hun gift van de inkomstenbelasting en krijgen
een substantieel deel van hun gift terug. Periodieke donateurs zijn geliefd bij de Stichting, omdat we
goed kunnen inschatten wat de baten de komende jaren zijn. Dit blijkt dit jaar - net als vorig jaar echter niet helemaal een zekerheid, want ook dit jaar is er een periodieke donateur die niet gedoneerd
heeft, ook niet na een herinnering.
De eerste lichtingen periodieke donateurs, die in 2015 en 2016 begonnen, hebben aan de minimale en
gecommitteerde termijn van vijf jaar schenken voldaan en de meesten van hen zijn dan ook gestopt met
doneren.
In onderstaande figuur zijn de periodieke donaties te volgen naar ‘lichting’. Het bedrag gaat snel naar
beneden in de nabije toekomst, met name door een groot bedrag van een relatief groot aantal 2017donateurs: zij zullen naar verwachting in 2021 voor het laatst doneren. De figuur laat ook zien dat het
bedrag van 2020-donateurs relatief gering is en benadrukt de noodzaak van het werven van nieuwe
donateurs.
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Afbeelding 1 Periodieke donaties t/m 2020 en prognose vanaf 2021, naar ‘lichting’ = eerste jaar van donatie. In
2018 hebben zich geen nieuwe periodieke donateurs gemeld. De prognose is gemaakt zonder beschouwing van
eventuele nieuwe aanwas.
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1.3 De Vrienden en de school - communicatie
Met ingang van eind 2019 is er een nieuwe structuur ingesteld in het overleg met school. Het bestuur
overlegt niet meer alleen met de directie maar ook met docenten vanuit de bouwen. Dit is de
samenstelling van deze afvaardiging eind 2020:
•
•
•
•
•

Ed Kaas (onderbouw);
Yolanda Leeflang (middenbouw);
Hanneke Cats (middenbouw);
Agnes Verwer (middenbouw) tevens voorzitter;
Brigitte van Wageningen (bovenbouw).

Deze docenten geven aan wat de behoeften zijn van school en voorzien de Stichting ook op andere
manieren van input. De Stichting is blij met deze versterking en gaat ervan uit dat er hierdoor een
sterkere verbinding tussen school en de stichting is aangebracht. Vanwege Covid-19 is het overleg in
2020 echter gering geweest, wat ook geldt voor het overleg met Directie.
1.4 Beeldende Vorming
De enige doelstelling van de Stichting – conform het meerjarig beleidsplan – betreft Beeldende
Vorming. Er zijn hieraan in 2020 geen bestedingen geweest. De in 2020 ontvangen donaties zijn daar
wel voor gereserveerd – voor het volgende jaar.
1.5 Website
Om onze naamsbekendheid onder ouders te vergroten en het donateursbestand verder uit te bouwen,
heeft de Stichting zich in 2020 ingezet om de website radicaal te vernieuwen. Bureau Honeydew heeft
de website gerealiseerd en zodanig opgeleverd dat het bestuur zelf in staat is de website actueel te
houden.
Het adres is hetzelfde gebleven met www.vrienden5mw.nl maar de vormgeving en inhoud is behoorlijk
gewijzigd. De nieuwe website kent geen blog meer en slechts een beperkt aantal foto’s. De site is
specifiek gericht op BeVo, aansluitend bij de koers van de Stichting en de wens van school. Er is qua
inhoud dan ook gebruik gemaakt van het cultuurplan van school.
Meteen op de landingspagina is de knop ‘Doneer’ al te vinden. Het doneren zelf is makkelijker dan
voorheen, zeker voor periodieke donateurs, omdat het formulier is gedigitaliseerd.
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Afbeelding 2 Doneren op de nieuwe website

Makkelijker betalen
Het vernieuwen van de website was het uitgelezen moment om de wijze waarop mensen kunnen
doneren, eens onder de loep te nemen. Voorheen konden donateurs van de Stichting doneren door
middel van een bankoverschrijving. Een bankoverschrijving is gratis voor de ontvanger en is ook
gebruikelijk voor bijvoorbeeld het betalen de ouderbijdrage aan de ouderraad of het overmaken van het
geld voor het schoolreisje aan school.
Toch was het bestuur van de Stichting van mening dat betalen aan de Stichting makkelijker moest
worden; ook als dat kosten met zich mee zou brengen en/of extra administratieve handelingen. Het
bestuur hield immers rekening met een forse toename van de begroting van ca. 7K naar (op termijn)
39K per jaar. Door het doneren zo makkelijk mogelijk te maken hoopte het bestuur een eventueel
obstakel tot doneren weg te nemen.
Verschillende opties en verschillende providers zijn onder de loep genomen, waarbij een incasso helaas
afviel door administratieve beslommeringen. Uiteindelijk heeft het bestuur ervoor gekozen de volgende
betaalmogelijkheden aan te bieden:
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•
•

Eenmalige donaties:
1. Zelf overmaken (net als voorheen)
2. Ideal, met Mollie als provider.
Periodieke donaties, waarbij een schenkingsovereenkomst moet worden getekend:
1. Zelf overmaken (net als voorheen, 1x per jaar of 4x per jaar)
2. Betaalverzoek via Tikkie (1x per jaar of 4x per jaar)

Deze opties zijn gerealiseerd en de donateurs kunnen hun keuze maken op de formulieren op de
website. In geval van eenmalige donaties hopen we dat de donateur het mailadres achterlaat via het
formulier op de website. Voorheen hadden we dit gegeven niet en konden we de donateur niet
bedanken voor de schenking. Wat betreft periodieke donateurs hebben we inmiddels de eerste Tikkiedonateurs verwelkomd. Zij betaalden meteen na het versturen van het betaalverzoek via Tikkie.
1.6 Conclusie
De Covid-19 pandemie heeft een grote stempel gedrukt op 2020. Zo goed en zo kwaad als het kon
heeft de Stichting getracht haar fondsenwervingsactiviteiten onverminderd door te zetten. Het
gereedkomen van een nieuwe website is een geslaagd voorbeeld daarvan.
Hoewel wij de donateurs dankbaar zijn voor hun trouwe bijdrage, en erg blij zijn met nieuwe
donateurs, is het ook teleurstellend dat de nieuwe website nog nauwelijks nieuwe periodieke donateurs
heeft opgeleverd. Ook kon er geen groot evenement georganiseerd worden om nieuwe donateurs aan te
trekken. Al met al zijn er onvoldoende fondsen beschikbaar om een BeVo-docent aan te kunnen stellen
en zal de Stichting nog verder moeten ‘sparen’.
Vorig jaar schreven we dat we van plan waren ons meer te gaan positioneren als Stichting waar je als
ouder geld naar kan overmaken zodat de doelstelling van school op het gebied van verrijking van
onderwijs gerealiseerd kan worden. En dat school zelf naar onze mening nut en noodzaak hiervan nog
beter bij ouders onder de aandacht moest gaan brengen.
Dat dit door Covid-19 allemaal wat anders is verlopen dan gehoopt, is te begrijpen en de realiteit van
2020.
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2. Beleidsplan 2021
2.1 Hoofdlijnen
Net als in 2020 is het doel duidelijk. De school roept op tot donaties voor een docent beeldende
vorming. De Stichting draagt hier graag aan bij door de financiële middelen ter beschikking te stellen.
De doelstelling is daarmee duidelijk en smal.
We gaan van een begroting van ca. 7K per jaar naar ca. 39K per jaar. Binnen de
mogelijkheden/beperkingen van Covid-19 zullen we de fondsenwerving in 2021 over een andere boeg
moeten gooien.
Het idee voor 2020 was evenementen te gaan organiseren die gekoppeld worden aan eenmalige of
periodieke donaties. Deze ideeën werden aangewakkerd door twee ouders die expert zijn op dit gebied.
Ook adviseerden we school te kijken naar de toonzetting in oproepen tot doneren. Doneren moest
veranderen van vrijblijvend naar vanzelfsprekend.
De boodschap zal meer dan voorheen door school zelf worden uitgedragen. Op de wijze die school
passend acht. De Stichting raakt hiermee bewust meer op de achtergrond dan voorheen en vervult meer
de rol van een administratief vehikel met ongewijzigd doel: bijdragen aan verrijking van het onderwijs.
Deze uitgangspunten voor 2020 blijven onverminderd van toepassing voor het nieuwe jaar 2021.
2.2 Bestuur, naamsbekendheid, fondsenwerving
Het plan voor het werven van donateurs zal in de loop van 2021 en in de lijn van paragraaf 2.1 verder
uitgewerkt gaan worden door school in samenwerking met de Stichting en derden, en binnen de
mogelijkheden van de Covid-19-beperkingen.
2.3 De Vrienden en de school – communicatie
We praten af en toe bij met directie, nemen deel aan periodieke bijpraatsessies met ouderraad,
medezeggenschapsraad en directie en we spreken met regelmaat met de afvaardiging docenten.
Voorlopig vinden deze overlegvormen digitaal plaats, met veel mailverkeer en incidenteel
videovergaderen. Zodra de Covid-19 richtlijnen het toelaten, willen we ook weer graag fysiek
overleggen.
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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 en verzekeringen. 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.
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3.1.5 Beleid t.a.v. 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 Toelichting bij jaarrekening 2020
Baten
In 2020 is een bedrag van EUR 5.983 aan donaties ontvangen, een daling van 14% ten opzichte van
2019 én 5% lager dan begroot. Gelukkig zijn er wel nieuwe periodieke donateurs bijgekomen, die
gezamenlijk EUR 450 per jaar bij zijn gaan dragen. Echter het verlies door het (al dan niet ‘geplande’)
vertrek van periodieke donateurs was iets groter. Datzelfde gaat op voor de overige donateurs. Er zijn
gulle schenkingen gedaan, maar per saldo kwamen we op een lager bedrag uit dan in 2019.
Een trend vanaf het begin is dat een steeds groter deel van de donaties van periodieke donateurs
afkomstig is; afgelopen jaar was het aandeel zelfs 77%. De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling
vanaf het begin.
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Wat in deze grafiek aan ‘overige’ donaties wordt getoond, noemden we voorheen – en op de website
nog altijd – ‘eenmalige’ donaties. Maar ‘eenmalig’ is niet helemaal juist, want we zien donateurs die
soms meerdere jaren een bedrag overmaken. Zij zijn echter met ons geen schenkingsovereenkomst
aangegaan, maken daarom ook geen aanspraak op aftrek bij de inkomstenbelasting, en in onze
begroting kunnen wij er niet vanuit gaan dat ze elk jaar opnieuw doneren.
Donaties zijn onze levensader en vormden ook in 2020 de enige bron van baten; rentebaten zijn nul
sinds de rente op de spaarrekening vanaf mei 2016 gelijk is aan 0%.
Bestedingen aan de doelstelling
In 2020 zijn er geen bestedingen aan de doelstelling geweest omdat we onvoldoende geld beschikbaar
hadden om een BeVo-docent te kunnen bekostigen.
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Kosten voor werven van baten
De kosten voor het werven van baten waren dit jaar EUR 1.234, ruim lager dan de begrote EUR 2.500.
De uitgaven voor de website-verbouwing waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet
bekend maar zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot. De gemaakte kosten voor de websiteverbouwing zijn geboekt onder PR omdat de website expliciet werd ingericht met doel
fondsenwerving.
Naast de uitgave voor de website zijn er verder – conform de begroting – geen kosten voor werven van
baten gemaakt, omdat er verder geen PR-materiaal nodig was en er ook geen Vriendendag of
evenement plaatsvond.
Beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie van EUR 237 betroffen bankkosten en kosten voor hosting.
Naast bankkosten voor ABN AMRO betalen wij ook voor elke Ideal-overboeking (via Mollie) een
bedrag van 15 cent.
Reserves
Het verschil tussen de baten en de lasten is positief met EUR 4.512 en toegevoegd aan de Algemene
Reserves, die aan het eind van 2020 een stand lieten zien van EUR 11.313. Dit is een hoge stand en te
verklaren doordat er in 2020 geen bestedingen aan de doelstelling zijn geweest. Het is echter beleid om
de Reserves zo laag mogelijk te laten zijn en de baten zo snel mogelijk aan te wenden t.b.v. de
doelstelling.
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3.3 Jaarrekeningen 2019 en 2020

BATEN EN LASTEN
2019

2020
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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

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 2020
Doelstellingspercentage
Bestedingen aan de doelstelling / totaal van de baten = 0 / 5.983 = 0%
Het doelstellingspercentage schommelt de laatste jaren hevig: in 2018 was het erg laag met 2%; in
2019 was het erg hoog met 152% en in 2020 weer erg laag met 0%. Dit reflecteert een onregelmatig
bestedingspatroon.
Kosten eigen fondsenwerving
Last ter werving baten / Baten uit eigen fondsenwerving = 1.234 / 5.983 = 21%.
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3.5 Toelichting bij begroting 2021
De Stichting wil graag op termijn voldoen aan de wens van school voldoen om jaarlijks een bedrag van
EUR 36.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van een BeVo-docent. De nieuwste informatie leert
dat de Stichting mogelijk niet helemaal maar voor een deel van dit bedrag zal worden geraadpleegd. De
Stichting gaat vooralsnog uit van besteding in 2021 van een bedrag van EUR 10.000 ten behoeve van
BeVo, gelijk aan het bedrag dat in 2019 aan dit doel is besteed.
Daarnaast ambieert de Stichting nog altijd een groei van het periodieke donateursbestand. De baten
voor komend jaar worden voorzichtig geraamd op EUR 7.450. In hoofdstuk 1.2 is vermeld dat in 2021
een aantal donateurs voor het laatst zal doneren. Om de geldstromen voor 2022 en later zeker te stellen
is in 2021 een grote nieuwe aanwas benodigd.
De Stichting begroot dan ook een ruim bedrag van EUR 1.400 voor werving baten, vanwege de
doelstelling de baten te verhogen. Dit is een lagere post dan vorig jaar omdat de uitgaven voor
verbeteren website inmiddels gedaan zijn.

3.6 Begroting 2021

BATEN EN LASTEN
begroting
2021
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

7.450

7.450

Sub totaal

10.000
1.400
248
2.709

Totaal

11.648

Toevoeging/onttrekking algemene reserve
Stand Reserves
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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 2020:
Roel Voncken (voorzitter)
Ruben de Winther (secretaris)
Claudia Vlaar (penningmeester)
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 2020 is het bestuur ongeveer één keer per zes
weken bijeengekomen, veelal digitaal.
Rekeningnummer: 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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